
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. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in 7/2017)

sklicujem

27. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
v torek, 27. marca 2018, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  	 župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.

13. 3. 2018 Številka: 28

glasilo št. 28
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2. Predstavitev poslovanja in vizije razvoja Skupine Gorenje.....................................................................................na seji
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave...........................................................................na seji
4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu sveta......................................................................... 192
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PREDLOG

ZAPISNIK 26. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
6.1. 2018, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 12. uri.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Opravičili so se naslednji člani sveta: Ajda HIRŠELJ KOŠTRUN, 
Mihael LETONJE in Andrej KUZMAN.

Župan Bojan KONTIČ je ugotovil, da je od skupnega števila 33 
članov sveta prisotnih 28 članov in je svet sklepčen. 

Člani sveta so za 26. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 27 in prilogo h Glasilu 27/1
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- Popravek Poročila o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih 
programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov 
gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je Mestna 
občina Velenje v letu 2017 sofinancirala iz proračuna
- Realizacijo letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženje 
Mestne občine Velenje za leto 2017
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 26. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev poslovanja in vizije razvoja družbe Premogovnik 
Velenje, d. o. o.
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske 
uprave
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega 
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sprejemu otrok v Vrtec Velenje
6. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje 
8. 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 2017
9. Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za 
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v 
obdobju 2018 do vključno 2021
10. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru 
poslovanja GŠ Fran Korun Koželjski za leto 2016

11. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru 
poslovanja OŠ Šalek za leto 2016
12. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru 
razpisa zdravstva in sociale za leto 2016
13. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz proračuna 
MO Velenje za leto 2017
14. Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela mestne občine 
Velenje “Čisto moje Velenje 2017”
15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov 
veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih 
organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina 
Velenje v letu 2017 sofinancirala iz proračuna
16. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom 
ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene 
v letu 2017
17. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in projektov na področju turizma v Mestni občini 
Velenje za leto 2017

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 26. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev poslovanja in vizije razvoja družbe Premogovnik 
Velenje, d. o. o.
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske 
uprave
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega 
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sprejemu otrok v Vrtec Velenje
6. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje 
8. 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 2017
9. Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za 
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v 
obdobju 2018 do vključno 2021
10. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru 
poslovanja GŠ Fran Korun Koželjski za leto 2016
11. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru 
poslovanja OŠ Šalek za leto 2016
12. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru 
razpisa zdravstva in sociale za leto 2016
13. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz proračuna 
MO Velenje za leto 2017
14. Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela mestne občine 
Velenje “Čisto moje Velenje 2017”
15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov 
veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih 
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organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina 
Velenje v letu 2017 sofinancirala iz proračuna
16. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom 
ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene 
v letu 2017
17. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in projektov na področju turizma v Mestni občini 
Velenje za leto 2017

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 25. seje Sveta Mestne občine 
Velenje.

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

 K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predstavitev poslovanja in vizije razvoja 

družbe Premogovnik Velenje, d. o. o.

Predstavitev je pripravil generalni direktor Premogovnika 
Velenje mag. Ludvik GOLOB.

Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da je zadovoljen s 
tem, kako v PV-ju pristopajo h kadrovski politiki. ŠCV in PV 
že leta izjemno dobro sodelujeta na področju kadrov, saj 
premogovništvo in rudarstvo na prvi pogled nikoli ni bilo 
interesantno in je vedno bilo potrebno izvajati določene ukrepe, 
da so dobili ustrezne kadre. Danes ni kaj dosti drugače. Veliko 
je danes slišati o vajeniškem sistemu, kjer gre za sistem, ki v 
Nemčiji ves čas normalno teče, prav tako v Avstriji in drugih 
zahodnih tržno usmerjenih državah. Tudi mi smo ga nekoč imeli 
in ga danes s težavo ponovno uvajamo. Ta sistem pomeni, da 
delodajalec vzgaja kader, ki ga potrebuje, za to pa mora tudi 
nekaj vložiti. PV je, kar se tega tiče, izjemen primer vajeniškega 
sistema. Imaj svojo službo, ki se ukvarja z mladimi dijaki, ki 
delajo varno v majhnih skupinah pod zemljo. Izjemno se trudijo, 
da so ti dijaki usposobljeni in so takoj po končanem šolanju 
primerni, da začnejo delati. To je lahko model za vse druge 
delodajalce, ki ne vedo, kaj je vajeniški sistem. Ljudi je manj, 
gospodarstvo pa raste, zato je tak sistem pomemben. Vsak si 
bo moral »narediti« svojega sodelavca, drugače ga ne bo imel. 
Šolanje je najboljša varianta, da nekoga navadimo na to, kar 
bo delal. 
Že večkrat je razpravljal tudi o renti. Vesel je bil, ko so lani maja 
tukaj sprejeli med drugimi tudi sklep glede rente, in sicer so 
zapisali, da upravi Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj z 

zunanjimi sodelavci pripravita predlog besedila zakona, ki ga 
predložijo poslancem DZ RS. Postavil je vprašanje, kako daleč 
so s tem zakonom. 

Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da je zadovoljen s 
predstavitvijo direktorja. Kar mu je manjkalo, pa je razmišljanje, 
kako bodo prišli do zakona o postopnem zapiranju premogovnika. 
Ko je bil še sam na premogovniku, so o tem prav tako intenzivno 
razmišljali in takrat so ravno zato, da bi omogočili postopen 
prehod na nova delovna mesta, intenzivno ustanavljali 
hčerinske družbe. V letu 2002 jih je bilo okoli 7 in takrat je bil 
prihodek vseh hčerinskih družb, razen HTZ-ja, v višini 70% že 
iz zunanje realizacije, premogovnik pa je deloval pozitivno. Tudi 
vsa hčerinska podjetja so poslovala pozitivno in tu so takrat 
videli možnost, kako priti do postopnega zapiranja. Zdaj tega 
koncepta ne vidi več in ne razume, zakaj je premogovnik od 
tega koncepta odstopil. Takrat so v teh hčerinskih podjetjih 
videli vizijo, zaposlenih jih je bilo v premogovniku veliko več 
kot danes, bolniških so imeli pod 6% in klima v podjetju je bila 
dobra. Zanima ga, kaj se je po oceni direktorja zgodilo, da imajo 
danes socialne nemire, štrajke itd. Kar se tiče zahtev SDRES-
a, je dejal, da se od njih ograjuje, ker niso stvar tega sveta. Prav 
tako zato, ker so ga v letu 2014 enkrat zelo močno »nategnili«, 
ko je bil njihov sodelavec v oblikovanju rešitev za prekinitev 
štrajka, pa so se takrat zahrbtno dogovorili z direktorjem HSE 
o rešitvi njihovih zahtev, ki pa še danes niso rešene. Zato jih 
ne jemlje resno in se strinja z mnenjem direktorja, da gre za 
politično in ne sindikalno delo v podjetju. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da so včasih bili drugi časi, 
zdaj pa je težje, ko se vse na premogovniku bolj stiska in se 
fokusira na osnovno dejavnost. Hčerinska podjetja so bila 
dobra ideja, vendar so bili rezultati slabi. Na Ležnu menda rihta 
stvari RGP, kar pa ga čudi. Nimajo ne vem koliko mehanizacije, 
prav tako ne prevoznih vozil. Podpira pa, da se RGP bori na 
trgu. Glede sklepov, ki so jih dobili, o katerih je že bilo nekaj 
govora, je dejal, da je to za na televizijo, ko bo 30-dnevni rok 
volitev. Svet MOV pa nima pristojnosti, da bi podpiral nekaj, za 
kar nima vseh relevantnih podatkov. Glede 2. sklepa je dejal, 
da za občinski svet večino aktov pripravi uprava, svetniki pa to 
sprejemajo. Niso svetniki tisti, ki to predlagajo. Glede zakona 
pa je tako, da morajo k temu skupaj stopiti strokovnjaki, da se 
ne naredi neko skropucalo. Svetniki se lahko le strinjajo s tem 
in soglašajo, nekdo pa mora to pripraviti, to pa zagotovo niso 
svetniki. Je pa žalostno, da se sindikati ne morejo zediniti pri 
stvareh in skupaj nastopiti, kar pa se tiče varnosti, pa je tako, 
da je zanjo poskrbljeno. Podpira pa predloge, ki jih je pripravila 
uprava. 

Član sveta Peter DERMOL je dejal, da je PV zagotovo 
najpomembnejši steber elektroenergetskega sistema. 
Pohvalil je obvladovanje razmer z vidika poslovanja družbe. 
V preteklih letih so se veliko ukvarjali s stabilizacijo teh 
razmer in veseli ga, da lahko danes rečejo, da je bilo veliko 
tega dela že opravljenega. Prav tako ga veseli, da knapi še 
vedno vztrajajo pri svojih vrednotah, da so pripadni jami in 
delu, za to pa seveda pričakujejo tudi nek normalen socialni 
čut. Pohvalil je tudi razvoj, v katerega so v preteklosti vlagali 
nekaj svojih sredstev. Tisto, kar ga skrbi v tem trenutku, pa je 
skrb za sanacijo okolja. Če primerjamo okolje danes in kako je 
bilo sanirano pred nekaj leti, lahko ugotovimo, da so bistvene 
razlike, zlasti na presipu med Šoštanjskim in Velenjskim 
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jezerom, čeprav to ni v polni pristojnosti PV-ja. Skrbi ga tudi 
družbena neodgovornost. Kar nekaj skupnih sestankov so v 
preteklosti že opravili, pa ne govori le o PV-ju, ampak o skupini 
HSE, ki je lastnik. Razume vse težave tudi s tem, da lastnika 
prepričaš, da se je potrebno obnašati družbeno odgovorno, tu 
so tako odškodnine kot donacije, sponzorstva itd. Skrbi ga tudi 
prodaja RGP-ja. Prepričan je, da je gradbeništvo za prihodnost 
najpomembnejša dejavnost in če se bo gospodarstvo razvijalo, 
bo posla za gradbeništvo zagotovo več kot dovolj. Njegovo 
osebno mnenje je, da RGP-ja ne bi šel v nobenem primeru 
prodajati, ker lahko v prihodnosti še veliko prinese. Njegova 
želja pa je stabilizacija razmer na vseh področjih, tudi na 
področju socialne varnosti. Predvsem si želi, da bi znali v PV-ju 
držati skupaj, saj je negativna propaganda slaba za vse. 

Član sveta Anton DE COSTA se je zahvalil za izčrpno 
predstavitev. Postavlja pa se mu vprašanje, glede na to, da 
je v Evropi velik pritisk po zmanjšanju fosilnih termoelektrarn, 
kakšne bodo lahko posledice. To pomeni v končni fazi 
povečanje cene ekoloških bonov, pa tudi gibanja za zapiranje 
fosilnih termoelektrarn so močna v svetu. Zanima ga, kakšne 
strategije imajo v tem smislu in kako sledijo tem trendom, saj bi 
to za nas bila precejšnja katastrofa. Njegovo drugo vprašanje 
pa se je nanašalo na jašek, ki so ga gradili v Prelogah s ciljem, 
da bi se skrajšale transportne poti. Zanima ga, kakšna je usoda 
tega jaška, ali ta opcija sploh še obstaja. Tretje vprašanje pa je 
bariera med obema jezeroma, glede tega je zaskrbljen, saj gre 
zadeva hitreje, kot pa jo lahko normalno obvladujejo. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je v preteklosti že 
predstavil svoj pogled na TEŠ in PV ter njuno vlogo v našem 
okolju. Negativna propaganda pa nekje enkrat udari ven, če se 
toliko časa dela slabo. Meni, da se je to sedaj pod mandatom 
sedanjega direktorja zgodilo. Pa ne, da je on kriv, stvari se pod 
njegovim vodstvom popravljajo, nima pa čarobne palice, da bi 
lahko stvari čez noč obrnil. Kar se je dogajalo pred njim, pa so 
v Velenju vsi vedeli, pa se ni stvarem stopilo na rep. Vidi se 
drugačen pristop sedanjega direktorja, stvari se postavljajo v 
pravo smer, moti pa ga, da za stare grehe nihče ne odgovarja. 
Meni, da bi bilo tudi na tem področju potrebno kaj narediti. Glede 
zakona o postopnem zapiranju je dejal, da bi že pred leti bilo 
potrebno pritisniti, ko je bila stvar pripravljena in v parlamentu. 
Takrat je bila moč v naši dolini, kar pa nismo izkoristili. Zdaj naj 
bi se ta stvar prenesla v nov zakon o nizkoogljični družbi. Meni, 
da je potrebno iskati pravo rešitev za našo dolino. Upa, da bodo 
našli skupno pot, kjer bo dolina dobila zakon, rento za vse to, 
kar je do danes  dala Soveniji. Upa, da bodo skupaj zmožni 
složno to doseči. Dejal je še, da naj bi se nasip leta 54 precej 
zožal. Zanima ga, na koliko metrov. 

Mag. Ludvik GOLOB je dejal, da na isto ministrstvo naslavljajo 
na eni strani za podaljšanje koncesije, na drugi strani pa za 
zapiranje. Morajo iti korak za korakom. Pripravljajo vso ustrezno 
dokumentacijo, ne bi pa radi ponovili zgodbe iz lanskega leta 
okoli prednostnega dispečiranja. Torej tisto, kar bodo pripravili, 
mora biti sprejemljivo za vse akterje, drugače je to zgodba o 
neuspehu. Sam smatra, da si lokalne skupnosti zaslužijo rento, 
ima pa tudi on lastnika. Konsenz pa je potrebno doseči znotraj 
skupine HSE. 
Dejal je, da tudi sam smatra, da je RGP velika priložnost. Mora 
pa se tudi samo podjetje RGP zavedati, da priložnosti ni v 
nedogled in da bodo morali sami veliko narediti. Če bodo svoje 

naredili, bodo poiskali možnost, da ostane v skupini PV.
Gospod Sever je pravilno ugotavljal, da trenutno RGP z 
lastnimi viri zagotavlja samo dobro tretjino potrebnih resursov 
kar se tiče naprav in strojev. Vsa dela opravljajo zaposleni na 
RGP-ju. Pripravlja pa se razpis, preko katerega bodo pridobili 
ostale stroje, definitivno pa ne mislijo imeti zadaj nobenih 
kontraktorjev. 
Razume skrb okoli bariere. Tudi njega skrbi, zato je tudi prevzel 
PV manipulacijo na tem prostoru. Sami se zelo zavedajo 
problematike tega prostora in si ne dovolijo, da bi bilo tam kaj 
narobe, saj so lahko posledice katastrofalne. 
Dejal je, da PV glede družbene odgovornosti počne veliko na 
področjih, kjer lahko, vse ostalo pa se mora dogovoriti v okviru 
HSE-ja. Definitivno bodo še naprej podpirali dejavnosti v okviru 
zmožnosti.
Glede CO2 kvote je dejal, da zvišanje cene el. energije pomeni 
tudi zvišanje cene za CO2 kvote, ampak če bo trend ostal na 
tem nivoju, toliko višja cena pokriva tudi višje cene CO2 kvote. 
Njega bolj skrbi to, da imamo previsoko deponijo. 
Ko so začeli delati jašek NOP II, je bil namenjen transportu 
premoga, vendar si danes te investicije ne morejo privoščiti. 
Jašek so naredili, vendar je zaenkrat plan samo, da bo 
namenjen prezračevanju tega dela jame. 
Dejal je, da so v času, ko je on tam, imeli na PV-ju vse mogoče 
revizije - posebne revizije, notranje revizije, davčne inšpekcije, 
računsko sodišče, inšpektorje za delo in v večini primerov niso 
ugotovili anomalij. S tega vidika ima torej čisto vest. Kar pa se 
tiče preteklosti, pa je tako, da naj se s tem ukvarjajo tisti, ki so 
za to poklicani. On je svoje naredil. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da so sklepi sveta zavezujoči, 
tako za upravo kot za vse ostale akterje na področju lokalne 
samouprave. V skupini, ki so jo ustanovili, so potekali pogovori, 
ena odvetniška skupina pa pripravlja osnutek tega zakona. 
Potrebno pa je povedati, da so eno naše želje, drugo pa je 
realnost v tem trenutku v Sloveniji. V preteklem letu so lahko 
videli, kako hitro je propadlo prednostno dispečiranje. Meni, 
da je pravi čas za zakon o renti po državnozborskih volitvah. 
Seveda pa to ne pomeni, da do takrat čakajo. Oni se morajo 
sedaj odločiti, ali bodo delovali dvotirno ali pa bodo poizkušali 
to zadevo reševati na način, da pridejo do rezultata, ki jih bo 
postavil v enakovredni položaj v Sloveniji. Iz danes povedanega 
pa je mogoče ugotoviti, da se PV, ki je le del HSE-ja, zaveda 
odgovornosti in se strinja z neke vrste rento tej dolini. Ne 
moremo niti reči, da PV nima nobenega posluha za družbeno 
odgovornost, je pa znesek, ki ga naši klubi in društva dobivajo, 
minimalen in zanemarljiv v primerjavi z ostalimi, ki jih financira 
HSE. Rečeno je bilo tudi, da pogovori potekajo in da je ponudba 
na mizi. To je izgledalo tako, da so se nekajkrat sestali in na 
koncu prišli do situacije, kjer TEŠ in HSE ponujata, da pozabijo 
na odškodnino za leto 2016. Tega seveda on kot župan ne more 
podpisati. Prav tako, da pozabijo na subvencionirano toplotno 
energijo, ker to po zakonu ni mogoče, in da se dogovorijo, 
na kakšen način pa bi vseeno zagotovili nekaj denarja za 
sofinanciranje naših društev in klubov v dolini. On na takšen 
sporazum ne more pristati in verjetno tudi svet ne bo. V tem 
trenutku imajo z odvetniško družbo v zaključni fazi tožbo zoper 
TEŠ za odškodnino iz leta 2016, v sporazumu iz leta 2016 pa je 
zapisano, da se je potrebno dogovoriti tudi za naprej. Meni, da 
je bila današnja razprava dobra in so bili kvalitetno seznanjeni s 
poslovnimi načrti PV-ja. Predlagal je, da sprejmejo pripravljene 
sklepe. 
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Svetnice in svetniki so se seznanili s predstavitvijo.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlaganih sklepih.

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

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter 

občinske uprave

1. Članica sveta Suzana KAVAŠ: Sistem Bicy je brezplačen 
avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles za občane. 
Vključuje 74 koles na 15 izposojevalnih postajah v Velenju, 
Šoštanju in Pesju. Občani mesta Velenje jo opozarjajo, da 
večkrat opažajo, da se z izposojenimi kolesi ne ravna z dolžno 
skrbnostjo, med drugim tudi, da izposojenih koles ne vozi le 
ena oseba, temveč več oseb hkrati. S takšnim neodgovornim 
ravnanjem s strani nekaterih uporabnikov Sistema Bicy se 
namerno uničujejo kolesa. Glede na to, da je v proračunu Mestne 
občine Velenje za leto 2018 planiranih več kot 100.000 EUR za 
sistem BICY, sprašuje, kaj točno je zajeto v tej postavki. Zanima 
jo, koliko je uporabnikov, kako se nadzira izposoja koles, koliko 
koles iz sistema Bicy je bilo poškodovanih v zadnjem letu, 
kakšne so sankcije za uporabnike, ki so poškodovali kolesa 
oziroma kadar se zazna zloraba s povzročitvijo škode na kolesu. 
Zanima jo tudi višina stroškov, ki je bila povzročena zaradi 
namernega uničevanja koles, ter kako je s povrnitvijo stroškov 
zaradi povzročitve škode na kolesih s strani povzročiteljev. 
Na koncu je dejala še, da jih ta sprememba poslovnika zelo 
omejuje, saj svetniki postavljajo bistveno manj vprašanj in 
dajejo bistveno manj pobud.  

Odgovor Alenke Rednjak: Dejala je, da sistem Bicy v MOV 
deluje od leta 2012. Vključuje 74 koles in 15 izposojevalnih 
postaj, 11 v Velenju in 4 v Šoštanju. Ta sistem omogoča 
izposojo koles do 14 ur na teden za uporabnika. V sistem so 
vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca Krpan. 
Sistem Bicy je bil razvit lokalno s strani Šolskega centra 
Velenje, projekt pa je financirala EU. Za uporabo sistema je 
potrebna osebna registracija uporabnika pri Zavodu za turizem 
Šaleške doline. Po uspešni registraciji se prejme kartica s pin 
številko. V proračunu imajo predvidenih v letu 2018 3000 EUR 
za nakup novih koles. Prav tako imajo v proračunu predvidenih 
20.000 EUR za vzdrževanje Bicy sistema. Postavitev novih 
postajališč načrtujejo v okviru celostnih teritorialnih naložb pri 
urejanju kolesarske infrastrukture in v okviru dveh EU projektov, 
Chestnut in Smart COM. 
Kar se tiče uporabnikov, jih je do sedaj registriranih 1.100, od 
tega 360 v Šoštanju. Od začetka delovanja imamo v Velenju 
150.000 izposoj, v letu 2017 jih je bilo 40.000. Sistem je 
informacijsko podprt in ga nadzira Šolski center Velenje preko 
nadzornih kamer in uporabniških kartic. Skrbnik sistema za 
izposojo je zavod za turizem, ki skrbi za razporejanje koles 
na postajališčih, opozori na morebitne napake ter skrbi za 
vzdrževanje koles. Žal pa ni mogoče nadzorovati izposoje koles 

od začetka izposoje do vrnitve in res prihaja do neprimernega 
ravnanja s kolesi. Ob večjem številu zlorab se k sodelovanju 
pozove mestno redarstvo. Prosijo tudi občane, da jih o kršitvah 
obvestijo na brezplačno številko 080 1961.
Namerno je bilo poškodovanih nekje 10 koles, stroški popravil 
so znašali okoli 590 EUR. V lanskem letu je zavod za turizem 
zaradi namernega poškodovanja izdal račune v višini 450 EUR. 
Velik problem pri povračilu teh stroškov predstavlja izterljivost, 
saj večina uporabnikov prihaja iz sociano šibkejših okolij. 
Stroški vzdrževanja koles so v letu 2017 znašali 11.000 EUR v 
Velenju in 1.518 EUR za Šoštanj, kar krije Občina Šoštanj.
Uporabnikom, ki so namerno povzročili škodo, so bili izstavljeni 
računi, skrbniku porgrama MIC-u pa je bil podan predlog za 
blokado kartice in si koles ne morejo več izposojati. Kadar pa je 
nekdo imel kolo izposojeno dlje, kot je dovoljeno, pa se prijavi 
tudi na policijsko postajo. Ob koncu sezone so bila vsa kolesa 
vrnjena, tako da v sistemu ne manjka nobeno kolo. Trenutno 
se opravlja pregled celotnega sistema, v letu 2018 bo sistem 
začel delovati 1.3.

2. Član sveta Matej JENKO: Najprej se je zahvalil upravi za 
predstavitev projektov na jezeru, končno po enem letu prošenj. 
Opozoril pa je, da še vedno niso dobili vseh dokumentov, za 
katere so zaprosili s strani opozicije, gre predvsem za projektno 
dokumentacijo. 
Klasirnica je še en objekt v našem okolju, ki ima čudno 
preteklost. Sedaj objekt sameva in počasi propada. Zanima ga, 
ali je objekt v lasti MOV, in če je, od kdaj. Zanima ga, kakšne 
stroške ima občina z njim, kaj MOV meni o uporabnosti in 
namembnosti v tem trenutku, in kakšne plane ima občina s tem 
objektom. Po njegovem mnenju je klasirnica objekt, ki ga je 
mogoče izkoristiti kot povezavo med industrijskim delom doline 
in rekreacijsko-turističnim, to je jezerom. Lahko pa omogoči 
tudi razvoj trgovskega, stanovanjskega in logističnega dela v 
Pesju. Nedolgo nazaj je vsem svetnikom poslal idejno rešitev 
za klasirnico, ki pa je bila popolnoma ignorirana. V pritličju 
klasirnice bi lahko bil adrenalinski park, v nadstropjih skate 
park, escape room, športna dvorana, diskoteka itd. V silosu 
bi lahko bili tudi notranja in zunanja plezalna stena. Na terasi 
bar, zip line itd. Namen tega je razvijanje turizma, nova delovna 
mesta, povezovanje industrijskega dela.

Odgovor Alenke REDNJAK: Odgovorila je, da je MOV lastnica 
klasirnice. PV je prenehal uporabljati klasirnico in jo brezplačno 
prenesel na občino. V lasti občine je od leta 2005. Občina je 
želela, da bi se ta objekt preuredil v inovativno okolje, ki bo 
kulturno in turistično središče širšega prostora in bo dajalo 
možnost nadaljnega razvoja. Že v letu 2005 je občina začela 
z izvajanjem projekta revitalizacije objektov industrijske 
kulturne dediščine. Analiza je pokazala, da bi za osnovno 
revitalizacijo potrebovali 16 milijonov EUR. Kot vir financiranja 
so bili predvideni različni evropski viri, zasebni prispevki 
gospodarstva, nacionalni proračun, proračun regije in lokalnih 
skupnosti. Žal teh sredstev niso uspeli pridobiti, sama investicija 
pa je za občino prevelik finančni zalogaj. Prav tako trenutne 
gospodarske in prometne razmere ne govorijo v prid investiciji. 
V letu 2013 so tako s PV-jem sklenili dogovor, kjer občina 
pooblašča PV, ta pa se je s podpisom dogovora zavezal, da bo 
v imenu občine na lastne stroške pridobil ustrezno dovoljenje 
za rušitev klasirnice in na lastne stroške le-to porušil, občina pa 
bo PV-ju izdala vso dokumentacijo za potrebna soglasja. PV bo 
začel rušiti klasirnico najkasneje v prvem letu po preusmeritvi 
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premoga na jašek NOP II.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da če prav razume, so dali 
objekt nazaj, ker se niso znali organizirati in niso vedeli, kaj 
z objektom. Torej niso bili sposobni objekta v 10 letih spraviti 
v funkcijo. Zanima ga, koliko za to kvadraturo, ki jo zaseda 
klasirnica, dejansko ne dobijo prihodkov od stavbnega 
zemljišča, ki bi jih sicer dobili, če bi bil objekt v lasti PV-ja. Dejal 
je, da mu je hudo, ker ne izkoristijo takih objektov. Tu bi se dalo 
marsikaj narediti, pa stvar že več kot 10 let stoji. 

Alenka REDNJAK je dejala, da so v upravi MOV sposobni 
izvesti tak projekt, vendar je finančni zalogaj za lokalno skupnost 
prevelik. Trenutno s tem objektom nimajo nobenih stroškov, 
ker je izključen iz vseh vodov in čaka na rušitev. Tudi stanje 
v notranjosti je tako, da ni mogoča uporaba za kakršnekoli 
namene. 

Član sveta Matej JENKO je predlagal, da bi se objekt še enkrat 
pogledal, ter da se pripravi in predstavi analiza, zakaj objekt ni 
primeren. Sam namreč meni, da gre za robusten industrijski 
objekt, ki še vedno stoji tako, kot mora stati, in bi se z njim 
dalo nekaj narediti. Omenjenih je bilo tudi 16 milijonov EUR, 
da se naredi osnovni projekt. Prosi, da se ta projekt, ki so ga 
ovrednotili s 16 milijoni EUR, predstavi svetnikom v razpravi 
na eni od naslednjih sej, da vidijo, ali je res smiselno to dati 
v rušenje in ali je tam res tak prostor, ki se bo dal bistveno 
bolje izkoristiti za kakšno drugo namembnost ter predvsem, 
katero. Mestnemu svetu je predlagal, da sprejme sklep, da se 
opravi razprava na temo klasirnice, kaj je možno z njo narediti, 
kakšni so dejanski stroški in kaj se bo naredilo v primeru, da 
se poruši. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da bo dal predlog svetnika 
Jenka na glasovanje. Sam pa ocenjuje, da razprava o klasirnici 
ni potrebna. Sprejeli so odločitev, da se klasirnica odstrani in se 
prostor nameni za druge potrebe. Bodo pa takrat k sodelovanju 
povabili KS Pesje, saj je prav, da imajo nekaj vpliva na to, kaj 
želijo v njihovi neposredni bližini. Predlaga torej, da ne opravijo 
razprave o tem, kar so že odločili. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se opravi 
razprava o objektu klasirnica. 

Za predlog sta glasovala 2 člana sveta, 22 jih je bilo proti.
Predlog ni bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet 

Andragoškega javnega zavoda Ljudska 
univerza Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je bil v prejšnjem 
mandatu v tem svetu prof. Andrej Kuzman. Ker je to andragoški 
svet, se mu zdi primerno, da so v njem ljudje s predagoškim 

znanjem in izkušnjami. Sami so predlagali prof. Alenko Gortan 
in Simona Konečnika, nato so se odločili za ravnatelja Simona 
Konečnika, vendar se je večinski del KVIAZ-a odločil za 
omenjena predstavnika. Meni, da bi bilo primerno, da bi bil v 
tem svetu tudi nekdo s takšnim znanjem, žal pa je prevladala 
politična pripadnost. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da predlog podpira. Meni, 
da je Darja Štraus kompetentna oseba, za drugega kandidata 
pa se ne bo izrekel. Prebral pa je tudi zapisnik KVIAZ-a. V 
prejšnjem mandatu pa je sam predlagal gospoda Kuzmana in 
so se dogovorili, ker so nekje drugje kvoto spustili. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da se mu zdita oba kandidata 
primerna, Francu Severju pa je dejal, da je Darjo Štraus 
predlagal DeSUS, kolikor je njemu znano. Povedal je še, da se 
mu zdi absurdno, na kakšen način se izločuje na vseh področjih 
kandidate iz opozicije, in to je eden od primerov, kako izločati 
opozicijo. Zato ne bo za ta predlog, niti ne bo proti. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
5. 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 24 članov sveta, 4 so bili proti.
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 
Vrtec Velenje

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 

Članica sveta Anita LEMEŽ je dejala, da so razlogi za sprejem 
in dopolnitev tehtni. Prav je, da se vp
is prestavi na marec, če to omogoča organizaciji lažje delo. 
Glede varstva osebnih podatkov je prav, da se sledi zakonskim 
zahtevam, prav tako je prav, da se prepreči izkoriščanje 
nekaterih, ki so otroke vključevali v izmenske skupine, čeprav 
niso opravljali izmenskega dela. Ocenjuje, da ima vrtec z 
ustrezno usposobljenim kadrom veliko prednosti pred ostalimi 
oblikami varstva. Otroci lahko tako razvijajo svoje sposobnosti. 
Vsega tega se zavedajo tudi v MOV, saj si želijo dober podmladek 
in perspektiven kader, ki bo zamenjal starejšo generacijo. 
V proračun občine se tako vsako leto vključi tudi zadostna 
količina sredstev za organiziranje predšolske dejavnosti in za 
zagotavljanje ustreznih pogojev za delo. V naši občini pa je še 
ena posebnost, in sicer se trudijo, da ima vsak otrok možnost 
vpisa v vrtec. Izpostavila je tudi delovanje vrtca v KS Cirkovce. 
Kljub malemu številu otrok, se vsako leto v svetu sprejme sklep, 
da se ohrani enota vrtca tudi v Cirkovcah in se tako omogoči 
tudi podeželskim otrokom vključevanje v vrtec. MOV vsako leto 
namenja več sredstev za izvedbo predšolskega izobraževanja. 
V letošnjem letu je v proračunu naše občine temu namenjenih 
4,7 milijona EUR. Število vpisanih otrok v vrtce pa narašča, to 
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pa pomeni, da raste tudi število prebivalcev v naši občini. 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec 
Velenje.

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

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

prireditev, ki niso predmet drugih financiranj 
iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 

2017

Poročilo je predstavila mag. Saša SEVČNIKAR. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
programov/projektov/prireditev, ki niso 

predmet drugih financiranj iz proračuna 
Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podala mag. Saša SEVČNIKAR.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje. 

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

K �. 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 2017

Poročilo je predstavil Anton BRODNIK.

Članica sveta Marjana KOREN je dejala, da je poročilo kratko 
in jedrnato. Je pa zaskrbljena zaradi tako malega interesa ljudi, 
da bi zaprosili za sredstva in šli v izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav. Sredstva namreč niso majhna. Res pa je, da 

se je rok za izgradnjo podaljšal do 31.12. 2021. Vendar za okoli 
1000 stanovanjskih objektov v naši občini, ki morajo urediti 
čiščenje odpadne vode, zadnje leto ne bo mogoče zagotoviti 
vsega tega denarja. Vsekakor podpira sprejem pravilnika o 
dodeljevanju finančnih sredstev, predlaga pa, da v sredstvih 
obveščanja ponovno objavijo kratko informacijo o tem razpisu, 
zraven pa na kratko, kakšna dokumentacija je potrebna za 
prijavo na razpis. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o dodeljevanju 

nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za 

obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini 
Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o 
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte 
v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021.

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o 
nadzoru poslovanja GŠ Fran Korun Koželjski 

za leto 2016

Poročilo je predstavil Anton ŽOVE.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o 

nadzoru poslovanja OŠ Šalek za leto 2016

Poročilo je predstavil Anton ŽOVE.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
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K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Končno poročilo Nadzornega odbora MOV 

o nadzoru razpisa zdravstva in sociale za leto 
2016

Poročilo je predstavil Anton ŽOVE.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 

sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v MO Velenje iz proračuna MO Velenje 

za leto 2017

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela 
mestne občine Velenje “Čisto moje Velenje 

2017”

Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK. 

Članica sveta Aleksandra VASILJEVIČ je dejala, da je ta 
projekt ena izmed mnogih uspešnih zgodb našega mesta. Ne 
gre le za finančni vir za dijake, študente, ampak tudi za krepitev 
njihove zavesti o pomenu skrbi za lokalno okolje ter skrbi za 
starejše občane. Pohvalila je urad ter njegovo sodelovanje s 
krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi. Uspešno delo želi 
še naprej.

Član sveta Anton DE COSTA se je v imenu Šaleške zveze 
tabornikov in Rodu Jezerski Zmaj ter Rodu Lilijski Grič Pesje 
zahvalil za pomoč, ki ni le letošnja, ampak je že kontinuiteta. 
Gre za specifična taborjenja, stroški so zato drugačni in je 
skoraj nujno, da se to z njihovo pomočjo pokrije. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro 
letnih programov veteranskih in častniških 

organizacij ter projektov gasilskih organizacij 
v Mestni občini Velenje, ki jih je Mestna 

občina Velenje v letu 2017 sofinancirala iz 
proračuna

Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je pohvalil aktivnosti veteranskih in 
častniških organizacij. Sodelujejo na vseh prireditvah, pohodih, 
spominskih obeležjih itd. Pohvalil je tudi prostovoljna gasilska 
društva, ker so financirani programi, ki niso del javne gasilske 
službe. Gre za tiste dejavnosti, ki so bolj prijetne in jih je 
potrebno še bolj spodbujati. Gre za otroke, za razna tekmovanja 
itd. Zahvalil se je tudi upravi in županu, ker financira takšne 
projekte. 

Član sveta Matej JENKO je pohvalil veteranske in častniške 
organizacije ter gasilska društva za njihov doprinos. Spodbuja 
to, da se takšne stvari še naprej podpirajo. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam 

in občanom ter Poročilo o poslovanju na 
podračunu za dobrodelne namene v letu 2017

Poročilo je predstavil Drago KOLAR.

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da poročilo nazorno 
kaže pretoke sredstev, kakor tudi delitev. Veseli ga, da je 
vedno manj tistih, ki potrebujejo pomoč. Vsako leto največ 
pozornosti namenjajo najbolj ranljivi skupini, to so otroci, ki si 
želijo letovati. Zahvalil se je vsem članom odbora, ki se trudijo 
zapolniti vrzel, ki jo država pušča odprto. Zahvalil se jim je za 
njihovo požrtvovalno delo na področju socialne problematike.

Članica sveta Vita ARLIČ je dejala, da je žalostno, da so med 
nami ljudje, ki še vedno ne morejo prebroditi meseca. Dobro pa 
je, da v MOV deluje Odbor za pomoč občankam in občanom. 
Pohvalila je delo odbora, še zlasti pa predsednika, ki je gonilna 
sila tega odbora in je aktiven še na mnogih drugih področjih. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je to ena izmed dejavnosti, 
ki jo je potrebno še dodatno pohvaliti in se zahvaliti tistim, ki 
ljudem v stiski nesebično pomagajo. Poleg tega je apeliral, da 
poizkušajo poiskati tudi tiste ljudi, ki so stran od njihovih oči, in 
jim pomagati. Denar je, zato je smiselno, da se najdejo ljudje, 
ki so potrebni pomoči. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 

sofinanciranje programov in projektov na 
področju turizma v Mestni občini Velenje za 

leto 2017

Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK.

Članica sveta Milena MRAZ je dejala, da velja slogan, da so 
turizem ljudje. Turizem ni nekaj, kar bi lahko planirali. Je nekaj, 
kar raste v srcih ljudi in je to tudi eden izmed načinov, da se 
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razpoznavnost in obiskanost našega mesta povečuje. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

Seja se je zaključila ob 12. uri. 

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

Predlagatelj: ŽUPAN            Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz 

javnega dobra 
(ID znak parceli 954 1306/6 in 1286/2) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID 
znak parcela 954 1306/6, v izmeri 648 m2 in ID znak parcela 
954 1286/2 v izmeri 173 m2 iz javnega dobra.

Nepremičnini postaneta 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:  465-05-0045/2017-604
Datum:    
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnini ID znak parcela 954 1306/6, v izmeri 648 m2, 
ima status varovalnega gozda, ID znak parcela 954 1286/2, v 
izmeri 173 m2 , ima status varovalnega gozda.

Glede na to, da predmetni nepremičnini nista več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba 
v korist vsakogar, je smiselno, da se predmetni nepremičnini 
izvzameta iz javnega dobra. 
Predmetni nepremičnini bosta po izvzemu iz javnega dobra 
postali last MO Velenje in bosta kot takšni v pravnem prometu.

V Velenju, 9. 3. 2018

                                                                                   Pripravila: 
  Marina Krmpotič, dipl. inž. grad., l.r.                

                                      Vodja Urada za komunalne dejavnosti
   Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag., l.r.

    
    Vodja Urada za urejanje prostora

              mag. Branka Gradišnik, l.r.

Župan:
Na podlagi �7. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/1� – UPB) 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  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 957 1234/5) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, ID 
znak parcela 957 1234/5, v izmeri 50 m2 iz javnega dobra.

Nepremičnina postane 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:  465-05-0086/2017-604
Datum: 
   župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 957 1234/5, v izmeri 50 m2, 
ima status stavbnega zemljišča zunaj ureditvenega območja 
naselij. 

Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v 
korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna nepremičnina 
izvzame iz javnega dobra. 

Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra 
postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem prometu.

V Velenju, 9. 3. 2018

                                                                                   Pripravila: 
  Marina Krmpotič, dipl. inž. grad., l.r.                

                                      Vodja Urada za komunalne dejavnosti
   Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag., l.r.

    
    Vodja Urada za urejanje prostora

              mag. Branka Gradišnik, l.r.

Župan:
Na podlagi �7. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/1� – UPB) predlagam svetu, da ta 
sklep sprejme.

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 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz 

javnega dobra 
(ID znak parceli 957 1234/4, 1234/6) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID 
znak parcela 957 1234/4, v izmeri 82 m2 iz javnega dobra in ID 
znak parcela 957 1234/6, v izmeri 93 m2 iz javnega dobra.

Nepremičnini postaneta 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:  465-05-0066/2017-604
Datum: 
 
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnini ID znak parcela 957 1234/4, v izmeri 82 m2 
in ID znak parcela 957 1234/6, v izmeri 93 m2 imata status 
stavbnega zemljišča zunaj ureditvenega območja naselij. 

Glede na to, da predmetni nepremičnini nista več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba 
v korist vsakogar, je smiselno, da se predmetni nepremičnini 
izvzameta iz javnega dobra. 
Predmetni nepremičnini bosta po izvzemu iz javnega dobra 
postali last MO Velenje in bosta kot takšni v pravnem prometu.

V Velenju, 9. 3. 2018

                                                                                   Pripravila:
Marina Krmpotič, dipl. inž. grad., l.r.                

                                      Vodja Urada za komunalne dejavnosti
   Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag., l.r.

    
    Vodja Urada za urejanje prostora

              mag. Branka Gradišnik, l.r.

Župan:
Na podlagi �7. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/1� – UPB) predlagam svetu, da ta 
sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, 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 2018 do vključno 2021 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2018), 37. in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) 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 2018

 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep, da je v letu 2018 
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: 353-06-0002/2017
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 2018 
do vključno 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2018), 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: 
Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2015 pristopilo k pripravi 
nove Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 
ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 98, dne 18.12.2015 
in je začela veljati 31.12.2015. Urejeno odvajanje in čiščenje 
pomeni, da lastniki objektov uredijo čiščenje komunalne 
odpadne vode na MKČN, možno pa je imeti nepretočno 
greznico, ali pa pretočno greznico, ki je nadgrajena skladno 
z 21. členom nove uredbe. 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, vendar je skladno 

z novo sprejeto uredbo v pripravi novi operativni program, ki 
lahko, da bo na novo opredelil tudi nove aglomeracije. Na vseh 
ostalih območjih gradnja javne kanalizacije ni obvezna. Lastniki 
obstoječih objektov pa morajo odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode urediti skladno z zahtevami nove uredbe v 
podaljšanem roku, ki je podaljšan na 31. december 2021.

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. Po podatkih registra o izdanih 
ocenah obratovanja, ki ga vodi KPV je na območjih razpršene 
gradnje zgrajenih 237 obratujočih MKČN, od tega jih je 119 na 
območju MO Velenje. V letih 2011 do 2017 smo izvedli razpise, 
vendar se je nanje skupaj prijavilo le 100 vlagateljev, od tega 
je bilo upravičenih do proračunskih sredstev le 72 vlagateljev. 
Pretežni razlog za neuspešnost vlog je to, da se vlagatelji 
po oddaji nepopolne vloge odločijo, da investicije ne bodo 
dokončali in v dopolnitvi vloge ne predložijo računa in poročila o 
prvih meritvah za male komunalne čistilne naprave. Praviloma 
pa takšni v naslednjem letu oddajo popolno vlogo. 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 vrednost sofinanciranja MKČN v predlagani višini 
1.000,00 EUR za obstoječi stanovanjski objekt.

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 2018 ima 
finančne posledice za proračun Mestne občine Velenje, in sicer 
v višini finančnih sredstev, ki so zagotovljena na proračunski 
postavki letnim proračunom. Za leto 2018 je to 20.000,00 € na 
proračunski postavki 40215086.

V Velenju, 5. 3. 2018
Pripravili:

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

Gašper KOPRIVNIKAR, kom.inž.,l.r.                                       
         

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

ŽUPAN:
Na podlagi �7. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 1/1� – uradno prečiščeno besedilo)  
predlagam Svetu, da ta sklep sprejme.   
    
                                                    župan Mestne občine Velenje 
                      Bojan KONTIČ, l.r.
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POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE VELENJE 
 
Številka:  0101-15/2018/2  (3A692-01) 
Datum: 5. 3. 2018 
 
 
ZADEVA: INFORMACIJA O VARNOSTNIH RAZMERAH NA OBMOČJU 

POLICIJSKE POSTAJE VELENJE IN MESTNE OBČINE VELENJE V 
LETU  2017 

  
 
Seznanjamo vas o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Velenje in Mestne občine 
Velenje v letu 2017. Predstavljena so področja kriminalitete, javnega reda in miru, prometne varnosti 
ter področje tujske problematike.  
  
 
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 2017 skupno 
obravnavali 1.213 (1.141)1 sumov kaznivih dejanj, kar predstavlja 6% porast glede na leto poprej. Na 
ODT je bilo podanih 520 (519)1 kazenskih ovadb, 407 (267)1 kazenskih ovadb – skrajšani postopek, 
87 (103)1 poročil in 293 (335)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 176 (171)1. Skupno je od vseh podanih kazenskih 
ovadb in poročil preiskanih 58,5% (56,3%)1.  
 
Struktura kaznivih dejanj ostaja enaka kot v preteklih letih. S področja splošne kriminalitete je bilo na 
območju Policijske postaje Velenje obravnavanih 806 (781)1 kaznivih dejanj, s področja gospodarske 
kriminalitete 96 (120)1 kaznivih dejanj, s področja mladoletniške kriminalitete je bilo obravnavnih 27 
(33)1 kaznivih dejanj, s področja organizirane kriminalitete v lanskem letu nismo obravnavali  kaznivih 
dejanj.  
 
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 15,3 %, izraženo s 
številkami 39 (46)1. 
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V letu 2017 se je nadaljeval trend padanja števila kaznivih dejanj, predvsem s področja premoženjske 
kriminalitete in sicer iz 568 v letu 2016 na 536 v letu 2017. 
 
 

 
 
Tako smo v letu 2017 zaznali oz. na novo obravnavali 236 (259)1 tatvin, 141 (152)1 velikih tatvin, 3 (2)1 
rope, 10 (13)1 tatvin osebnih vozil in 7 (15)1 drznih tatvin. Skupna preiskanost kaznivih dejanj s 
področja premoženjske kriminalitete je 38,8 % (40,8)1.  
 
S področja odkrivanja kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog smo večkrat mesečno opravljali 
poostrene nadzore varnostno obremenjenih območij samostojno in v sodelovanju s Sektorjem 
kriminalistične policije PU Celje. Opravljenih je bilo 12 hišnih preiskav in 65 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 40 kazenskih ovadb. 
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Obravnavali smo 96 (120)1 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete 
 

 
 
  
Število kaznivih dejanj, ki so jih odkrili policisti je 87 (99)1, kar znaša 9,6 % delež vseh kaznivih dejanj. 

 
 
MESTNA OBČINA VELENJE: 
 
 
MO Velenje je varnostno najbolj obremenjena občina na območju PP Velenje. Tako smo na območju 
MO Velenje v letu 2017 skupno zaznali 903 (902)1 sumov kaznivih dejanj. V zvezi navedenih sumov 
kaznivih dejanj smo na ODT podali 717 (712)1 kazenskih ovadb. 
Preiskanost kaznivih dejanj je 59,0 % (56,7 %)1. Podatek o kaznivih dejanjih in preiskanosti na 
območju Mestne občine Velenje je bil pridobljen 4. 3. 2018.  
 
Največji delež kaznivih dejanj odpade na premoženjsko kriminaliteto. Tako je bilo s tega področja 
podanih 427 (463)1 kazenskih ovadb. Preiskanost premoženjske kriminalitete na območju občine 
Velenje je bila 39,3 % (41,0%)1. V letu 2017 je bilo 204 (210)1 ovadb podanih zaradi storitve kaznivega 
dejanja tatvina in 113 (135)1 ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja velika tatvina. Preiskanost 
tatvin je bila 42,6 % (42,9%)1, velikih tatvin pa 13,3 % (19,3%)1. 
 
Največ vlomov je bilo izvršenih v gostinske lokale in trgovine. Storilci so večinoma odtujevali denar, 
cigarete, pijačo in gradbeno orodje. Na področju tatvin je bilo obravnavanih večje število tatvin po 
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trgovinah. Od hujših kaznivih dejanj smo obravnavali 2 (1)1 ropa, ki sta bila izvršena v ožjem delu 
mesta Velenje. Od navedenih ropov je bil eden uspešno raziskan, drugi pa je še v fazi preiskave.  
 
Obravnavanih je bilo 8 (5)1 kaznivih dejanj izsiljevanje, preiskanih pa je bilo 5.  
 
Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo skupno obravnavali 43 (28)1 kaznivih dejanj, od 
tega 32 (22)1 kaznivih dejanj lahka telesna poškodba, 5 (2)1 kazniva dejanja huda telesna poškodba in 
6 (4)1 kazniva dejanja ogrožanje z nevarnim predmetom pri pretepu ali prepiru. 
  
Na področju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo podanih 59 (56)1 
kazenskih ovadb, od tega 29 (38)1 za kaznivo dejanje nasilje v družini. Storilci so v večini primerov  
povratniki.  
 
Na področju prepovedanih drog smo obravnavali 35 (10)1 kaznivih dejanj. Ob tem je bila zasežena 
večja količina prepovedanih drog, predvsem konoplje. S ciljem preprečevanja preprodaje in uživanja 
prepovedanih drog so se opravljali poostreni nadzori na celotnem območju MO Velenje. 
 
Kljub temu, da je bilo na območju Mestne občine Velenje izvršenih največ kaznivih dejanj na območju 
PP Velenje, ocenjujemo, da smo na področju kriminalitete zagotovili visoko stopnjo varnosti za 
občane, saj ni bilo obravnavanih kaznivih dejanj s hujšimi posledicami predvsem za življenje ljudi oz. 
so bila le ta večinoma preiskana 
 
 
OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA JAVNEGA REDA NA OBMOČJU CELOTNE PP       
VELENJE 
 
 
V letu 2017 je bilo skupaj obravnavanih 689 (630)¹ kršitev predpisov o javnem redu ali 9,4 % več kot v 
letu 2016. Obravnavanih 409 (422)¹ kršitev Zakona o javnem redu in miru, kar je 3,1 % manj kot v 
lanskem letu in 280 (208)¹ kršitev drugih predpisov. Največ kršitev je bilo izzivanje ali spodbujanja k 
pretepu 93 (115)¹ in prepiranja, vpitja in nedostojnega vedenja na javnem kraju, teh je bilo 59 (59)¹.  

 
 

 
Kršitev drugih predpisov o javnem redu je Policijska postaja Velenje v letu 2017 obravnavala 280 
(208)¹, kar je porast za 34,6%. Med kršitvami drugih predpisov je bil ugotovljenih 65 kršitev s področja 
Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, v primerjalnem obdobju pa 57, kar 
predstavlja porast za 14,00 %.  
 
Tudi v tem obdobju je bila posebna pozornost namenjena obravnavanju kršitev, povezanih z nasiljem 
v družini 56 (38)¹, kar je 32,1 % porast glede na preteklo leto. Policisti so v 27 (26)¹ primerih kršitelju 
na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije in izdali odredbo, oziroma izrekli ukrep prepoved 
približevanja določenemu kraju, oz. osebi. Navedeni ukrepi predstavljajo porast za 1 ukrep glede na 
leto 2016.   
 
Obravnavanih je bilo 8 (10)1 kršitev Zakona o orožju, izdane so bile odločbe o prekršku in obdolžilni 
predlogi. Ves čas so se zbirale informacije o prometu, ter nelegalnih posestih orožja. Policijska postaja 
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Velenje glede problematike povezane z orožjem sodeluje z Upravno enoto Velenje. Sodelovanje se 
navezuje predvsem na preverjanja, ko občani podajajo vloge za posest orožja.  
 
Veliko časa in aktivnosti je bilo opravljenih v zvezi javnih prireditev. Skupaj je bilo na PP Velenje 
podanih 43 (43)¹ vlog za prijavo javnih prireditev oz. shodov. V smislu preprečevanja kršitev predpisov 
s področja javnega reda in miru, ter preprečevanja izvrševanj kaznivih dejanj, smo se udeleževali vseh 
javnih obravnav, bili v stiku z organizatorji ter izvajali kontrole ter nadzore v skladu z 28 čl. ZJZ na teh 
prireditvah. Hujših kršitev javnega reda in miru ter kaznivih dejanj tako ni bilo obravnavanih..   
 
Zabeležili smo 21, lani 34 ukrepov po ZJZ. Izrečenih je bilo 18 opozoril v letu 2017 (prepozne ali 
nepopolne vloge), v letu 2016 je bilo teh opozoril 27. Poleg opozoril smo v letu 2017 po ZJZ na našem 
območju zabeležili naslednje ukrepe: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MESTNA OBČINA VELENJE 
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V MO Velenje smo skupno obravnavali 533 (503)1 zadev s področja javnega reda. Pri tem smo beležili 
334 (340)1 kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, 56 (53)1 kršitev zakona o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami, 17 (17)1 kršitev zakona o zaščiti živali, 7 (9)1 kršitvi zakona o 
orožju, 14 (8)1 zakona o osebni izkaznici, 55 (15) kršitev zakona o prijavi prebivališča, 23 (29) kršitev 
zakona o javnih zbiranjih, 4 (11) kršitev zakona o tujcih in 4 (13) kršitev zakona o zasebnem 
varovanju, ter 7 (0) zakon o omejevanju porabe alkohola, 2 (0) zakon o omejevanju uporabe tobačnih 
izdelkov. 
 
Za kršitve za katere Policija ni pristojna smo podajali predloge pristojnim prekrškovnim organom, in 
sicer po zakonu o omejevanju porabe alkohola, zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in 
prekoračitve obratovalnih časov gostinskih lokalov. 
 
 
 
 
 
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 "Pobude občanov" 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. Predlogi preko navedene aplikacije so enako kot v letu 2016 zelo redki. 
Policisti PP Velenje smo v letu 2017 izvedli več poostrenih nadzorov, ki 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 2017  se je prometna varnost na območju PP Velenje, v primerjavi z enakim obdobjem 
prejšnjega leta, glede na posledice izboljšala. V prometni nesreči ni bilo smrtnih žrtev (3)1, zmanjšalo 
se je število hudo telesno poškodovanih udeležencev 25 (37), število lahko telesno poškodovanih 
udeležencev pa je v letu 2017 nekoliko naraslo 195 (157). Število prometnih nesreč je ostalo na enaki 
ravni kot leto poprej 273 (262), prav tako je na enaki ravni ostalo število prometnih nesreč z materialno 
škodo 108 (117). Pri lahko telesno poškodovanih udeležencih prometne nesreče beležimo največji 
porast pri udeleženih kolesarjih 25 (15).  

 

 
število prometnih nesrečah in posledice  
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Pri obravnavi prometnih nesreč smo zaznali skupno 25 (21)1 kaznivih dejanj s področja prometne 
varnosti, in sicer smo zoper povzročitelje podali 10 (12)1 kazenskih ovadb ali tožilstvo obvestili s 
poročilom v 15 primerih. Dosledno smo izvajali usmeritve državnega tožilstva v posameznih 
konkretnih primerih. V ostalih primerih smo na Okrajno sodišče v Celju podali obdolžilne predloge ali 
pa vodili hitre postopke o prekršku. 

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili premiki z vozilom  68 (63)1, +7,9%, neprilagojena hitrost 
50 (54)1, -7%, nepravilna stran/smer vožnje 39 (33)1, + 18,2%, neupoštevanje pravil o prednosti 
35 (43)1, -18,6%1 in neustrezna varnostna razdalja 32 (26)1, +23%. 
 
Na območju PP Velenje je bilo obravnavanih skupaj 54 (39)1 prometnih nesreč s pobegom, in sicer 10 
(3)1 s posledico telesne poškodbe. Neraziskanih je ostalo 6 (1)1 prometnih nesreč s pobegom in z 
lahko telesno poškodbo.  
 
Policisti so obravnavali 5.417 (4.308)1 ali 25,7% več kršitev cestno prometnih predpisov, pri tem pa 
smo izdali 3257 (1902) plačilnih nalogov, kar pomeni 71.2 % dvig glede na leto poprej. Pri tem je treba 
poudariti, da je bil v letu 2016 večji padec ugotovljenih ukrepov zaradi daljše stavke. Število 
ugotovljenih  hujših kršitev je bilo v primerjavi z letom poprej, pri tem je bilo podanih 241 (239) 
obdolžilnih predlogov. V letu 2017 je bilo izrečenih manj opozoril 1838 (2126) ali -13,5 %.  
 

 
 

Ukrepi policistov po predpisih 
 

 
Ukrepi policistov glede na vrsto postopka  

 
 
Zaradi posebno slabe prometne varnosti v preteklih letih in hudi obremenjenosti smo posebno 
pozornost namenili glavni cesti prvega reda, št. 4 (izven naselja, odseka 1260 in 1261), kjer smo 
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izvedli večje število ukrepov. Rezultati kažejo, da je kljub povečani pozornosti obremenjenost 
navedene ceste variira na večletni bazi. Tako smo v letu 2017 na tej cesti zabeležili eno prometno 
nesrečo s hudo telesno poškodbo (2)1. Povečalo se je število prometnih nesreč z lahko telesno 
poškodbo 45 (28).  
 
Na ostalih cestah ne beležimo večjih sprememb, izpostaviti pa je potrebno problematiko večjih naselij 
na območju PP Velenje, kjer je opaziti predvsem problematiko pešcev, kolesarjev in voznikov 
enoslednih koles, kot najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu, zaradi česar smo v letu 2017 izvedli 
več poostrenih nadzorov, ki so se osredotočili na to problematiko.  
 
V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so policisti odredili 5402 (3604)1 preizkusov 
alkoholiziranosti, kar je za 49,9 % več. Pozitivnih je bilo 262 (206)1, kar je za 27,2% več. Odredili so 
tudi 14 (23)1 strokovnih pregledov zaradi alkohola, od tega je bilo pozitivnih 11 (12)1 in 10 (9)1 
strokovnih pregledov za mamila in psihoaktivna zdravila, od tega so bili pozitivni 3 (3)1, 3 (2) pa so bili 
odklonjeni. 
 
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo v 2017, na podlagi prometne zakonodaje, pridržanih 8 (9)1 

voznikov motornih vozil.  
 

 
Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 

 
 
Ugotavljamo, da se je delež alkoholiziranih voznikov v prometnih nesrečah zmanjšal glede leto poprej  
11,5 (14,1)%, kar lahko štejemo kot povečanje število ukrepov in odrejenih preizkusov 
alkoholiziranosti. 
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Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola 

 
 
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 2017 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 157 (101)1 primerih. Zasegli smo 53 (53)1 vozil. V zvezi problematike 
enoslednih vozil smo v poostrenih nadzorih sodelovali z 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.  
 
Redno smo sodelovali v postopkih odločanja v upravnih enotah pri izdajanju odločb organizatorjem 
javnih prireditev na cestah, opravili pa smo tudi predhodne terenske oglede in določili oblike 
varovanja. Večjih težav na tem področju nismo imeli. 
 
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 (SPV), ki so bile ustanovljene v občinah Velenje, 
Šoštanj in Šmartno ob Paki, kjer smo tvorno vplivali na prometno ureditev, organizirali predavanja in 
prireditve za občane, kjer smo jih opozarjali na nevarnosti v cestnem prometu in sodelovali pri odpravi 
pomanjkljivosti na področju cestno prometne infrastrukture. 
 
 
MESTNA OBČINA VELENJE: 
 
Na območju MO Velenje smo obravnavali  214 (212)1 prometnih nesreč. Skupaj smo obravnavali 121 
(108)1  prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 93 (102)1  prometnih nesreč z materialno škodo. .  
Na območju občine prometnih nesreč s smrtnim izidom nismo obravnavali (2)1, 17 (23)1 oseb je bilo 
hudo telesno poškodovanih ter 151 (119)1 oseb pa lahko telesno poškodovanih. Največ prometnih 
nesreč se je zgodilo v naselju Velenje.  
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Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč na območju občine Velenje so: 
 

- premiki z vozilom 61 (57)1  prometnih nesreč, 

- nepravilna stran/smer vožnje 31 (23)1 prometnih nesreč, 

- neprilagojena hitrost  30 (38)1  prometnih nesreč, 

- neustrezna varnostna razdalja  29 (30)1 prometnih nesreč, 

- neupoštevanje pravil o prednosti  27 (38)1 prometnih nesreč, 

- nepravilno prehitevanje 5 (4)1 prometnih nesreč 

- ostalo   28 (27)1 prometnih nesreč. 

 
Prav tako smo obravnavali 21 (28)1 povzročiteljev prometnih nesreč, ki so bili pod vplivom alkohola.  
Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč je znašala 1,51 (1,58)1 g/kg  
alkohola v krvi. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vzrok 
nesreče Leto 

Skupaj 
prometnih 

nesreč 

Skupaj 
vsi 

povzr. 

Skupaj 
alkoholizirani 

povzr. 
Povpr. 

alkoholiziranosti 

Število 
povzr. z 

nezn. 
alkohol. 

 

Skupaj 2016 212 201 28 1,58 - 

 2017 214 200 21 1,51 - 

 porast/upad 
(v %) 0,9 -0,5 ... ...  

S smrtnim 
izidom 2016 2 2 - - - 

S hudo 
telesno 
poškodbo 

2016 23 22 4 1,46 - 

2017 16 13 4 1,70 - 
porast/upad 
(v %) ... ...    

Z lažjo 
telesno 
poškodbo 

2016 85 81 14 1,52 - 

2017 105 94 7 1,66 - 
porast/upad 
(v %) 23,5 16,0 ... ...  

Z materialno 
škodo 

2016 102 96 10 1,70 - 

2017 93 93 10 1,33 - 

porast/upad 
(v %) -8,8 -3,1  ...  
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Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola;   
 

 
  Prometne nesreče 

Vzrok nesreče Leto Skupaj Smrtni izid Telesna 
poškod. 

Mater. 
škoda 

 

Skupaj 2016 212 2 108 102 
 2017 214 - 121 93 
 porast/upad (v 

%) 0,9 ... 12,0 -8,8 

Nepravilna stran 
/ smer vožnje 

2016 23 - 13 10 
2017 31 - 17 14 
porast/upad (v 
%) ...  ... ... 

Nepravilno 
prehitevanje 

2016 4 - 2 2 
2017 5 - 3 2 
porast/upad (v 
%) ...  ...  

Nepravilnosti na 
cesti 

2016 1 - 1 - 
2017 1 - 1 - 
porast/upad (v 
%)     

Nepravilnosti na 
tovoru 2016 2 - - 2 

Nepravilnosti na 
vozilu 

2016 1 - 1 - 
2017 1 - - 1 
porast/upad (v 
%)   ...  

Nepravilnosti 
pešca 

2016 1 - 1 - 
2017 1 - 1 - 
porast/upad (v 
%)     

Neprilagojena 
hitrost 

2016 38 - 26 12 
2017 30 - 21 9 
porast/upad (v 
%) ...  ... ... 

Neupoštevanje 
pravil o 
prednosti 

2016 38 2 26 10 
2017 27 - 21 6 
porast/upad (v 
%) ... ... ... ... 

Neustrezna 
varnostna 
razdalja 

2016 20 - 12 8 
2017 29 - 21 8 
porast/upad (v 
%) ...  ...  

Ostalo 2016 27 - 15 12 
2017 28 - 20 8 
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porast/upad (v 
%) ...  ... ... 

Premiki z 
vozilom 

2016 57 - 11 46 
2017 61 - 16 45 
porast/upad (v 
%) 7,0  ... ... 

 

 
Posledice prometnih nesreč glede na vzrok;  

 

NNAADDZZOORR  DDRRŽŽAAVVNNEE  MMEEJJEE  IINN  IIZZVVAAJJAANNJJEE  PPRREEDDPPIISSOOVV  OO  TTUUJJCCIIHH  
 
Na področju kršitev tujske zakonodaje smo   izvajali naloge po načrtu dela za Policijsko postajo 
Velenje za leto 2017 ter usmeritvah GPU in Policijske uprave Celje.  S ciljem ugotavljanja 
nezakonitega prebivanja tujcev v R. slovenji smo poleg stalnega izvajanja nalog opravili   6 lastnih 
poostrenih nadzorov in 4 načrtovane poostrene nadzore po usmeritvah Policijske uprave Celje. 
Ugotavljali smo kršitve nezakonitega prebivanja v povezavi s prekoračenim dovoljenim časom 
zadrževanja tujcev na območju R. Slovenije, ugotavljali smo sume zlorab izdanih delovnih dovoljenj, 
dovoljenj za prebivanje ter zlorab vizne liberalizacije ter drugih oblik nezakonitega prebivanja. Veliko 
časa smo namenili aktivnostim operativne problematike, povezane z beračenjem ter prodajo stvari, kar 
so počeli tuji državljani. Ugotovili in obravnavali smo 5 kršitev določb Zakona o tujcih – Ztuj-2 ter 57 
kršitev določb Zakona o prijavi prebivanja – ZPPreb. Za tri tuje državljane smo ugotovili, da so 
prekoračili dovoljeni čas zadrževanja v v R. Sloveniji in s tem bivali na območju R. Slovenije 
nezakonito.  V skladu z zakonom smo jim izdali  odločbe o vrnitvi. Upravni enoti smo v 37 primerih 
predlagali uvedbo postopkov ugotavljanja dejanskih prebivališč tujcev. Za 26 tujcev smo podali 
predloge za razveljavitev dovoljenj za prebivanje, zoper štiri tujce, ki   so sicer državljani EU pa smo 
upravni enoti predlagali postopke razveljavitve potrdila o prijavi prebivanja. V obravnavanih primerih 
vsiljivega beračenja smo zoper enega tujca podali obdolžilni predlog, trem pa smo zaradi kršitev 
določb ZJRM-1, izdali plačilne naloge. Konec meseca avgusta 2017 smo obravnavali primer 5 tujcev, 
sicer državljanov Afganistana, ki so ilegalno vstopili v R. Slovenijo.   Vsi so bili prijeti v podjetju 
Gorenje. Skriti so bili v tovornem delu vozila, katerega voznik je pripeljal tovor z območja Srbije.  V 
skladu z zakonom smo izvedli vse potrebno  glede njihovih vlog za azilne postopke.  
 
S periodičnim pregledom evidence prijav tujih gostov, smo opravljali nadzore v smislu ugotavljanja 
prekoračenega dovoljenega časa prebivanja tujcev na območju R Slovenije. Za tujce, ki so turistično 
bivanje  prijavili večkrat, smo kontrolirali dovoljeni čas prebivanje v R. Sloveniji. Za tujce, ki niso 
odjavili odhoda s kraja prijavljenega turističnega prebivanja, pa smo preverjali, če so R. Slovenijo 
zapustili pravočasno. 
 
Na določenih naslovih, kjer je bilo za prebivanje prijavljenih več tujcev, za katere smo ugotovili, da tam 
ne prebivajo, smo upravni enoti predlagali uvedbo postopkov ugotavljanja dejanskih stalnih ali 
začasnih prebivališč.  
 
Pri izvajanju nalog po področju tujske problematike, smo največ sodelovali z Upravno enoto Velenje, 
ZZZS, ZRSZ, CSD.  
 
V zvezi terorističnih napadov na območju EU, smo namenili veliko časa in aktivnosti odkrivanju ter 
preprečevanju takšnih pojavov.  Zbrane informacije smo preverjali in ustrezno dokumentirali.  
 
 
 
 Boštjan Debelak, l.r. 
 komandir policijske postaje  
 višji policijski inšpektor II 



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 2�  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje



13.  marec 2018 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 28/ stran 27

            27. seja Sveta Mestne občine Velenje



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 2�  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje



13.  marec 2018 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 28/ stran 29

            27. seja Sveta Mestne občine Velenje



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �0  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje



13.  marec 2018 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 28/ stran �1

            27. seja Sveta Mestne občine Velenje



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �2  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje

POROČILO O DELU MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE, REDARSTVA IN VARSTVA OKOLJA ZA LETO 
2017 

 
 
 
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je 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. Za občine Šoštanj, Šmartno ob 
Paki in Velenje se opravljajo tudi upravne naloge s področja varstva okolja.  
 
V preteklem letu je bilo zaposlenih 19 javnih uslužbencev. V mesecu septembru je en občinski redar 
opravil obvezno obdobno usposabljanje. Vsi zaposleni iz MIRVO so se udeležili izobraževanja s 
področja komuniciranja s strankami.   
 
Medobčinsko redarstvo in inšpekcija sta svoje naloge opravljala v obliki rednih kontrol mirujočega 
prometa, rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov, kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih 
naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti, koordiniranih dejavnosti s policijo in ostalimi 
inšpekcijskimi službami. Z redno prisotnostjo na terenu je potekalo tudi sprotno opozarjanje na 
predpisane obveznosti v smislu preventivnega delovanja.   
 
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 veljavnih občinskih odlokov ter veljavne 
državne zakonodaje in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti. 
 
V letu 2017 je bil sprejel paket treh zakonov, ki predstavljajo prenovo zakonodaje s področja gradenj in 
urejanja prostora in sicer: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) ter Zakon o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Zakoni, predvsem GZ, pomembno vplivajo na naloge 
Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja po 1. 6. 2018. Obseg dela se bo po tem datumu 
bistveno povečal. Medobčinska inšpekcija bo pristojna za inšpekcijski nadzor nad gradnjo, za katero po 
tem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje (gradnjo enostavnih objektov, vzdrževanje objektov, 
vzdrževalna dela v javno korist in gradnjo začasnih objektov). Inšpekcijski nadzor bo občinska 
inšpekcija izvajala v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi 
občine. 
 
Najpogosteje se je nadzor vršil nad: mirujočim prometom in s tem povezanimi kršitvami, upoštevanjem 
omejitev hitrosti s stacionarnim radarjem, prometnimi površinami posebnega pomena, zapuščenimi 
vozili, taksi prevozi, občinskimi cestami, splošnim redom, oglaševanjem in plakatiranjem, ločenim 
zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem 
komunalne in meteorne odpadne vode. 
 
 
 
Aktivnosti1 zaposlenih v MIRVO za ostale občine ustanoviteljice (izvzeta Mestna občina Velenje) 
 

Inšpekcija za 
ceste 

Komunalna 
inšpekcija 

Medobčinsko 
redarstvo 

Varstvo 
okolja 

Pravna 
služba 

Vodja 
MIRVO 

45 85 603 124 1 106 

      

      

Aktivnosti in opravljene ure zaposlenih v MIRVO za ostale občine ustanoviteljice po občinah 
 

                                                           
1 Kot aktivnosti so šteti obiski zaposlenih v občinah ustanoviteljicah in opravila v pisarni za posamezno občino. 
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Občina ustanoviteljica 
 

Aktivnosti (inšpekcija, 
redarstvo, varstvo okolja 

in pravna služba) 

Št. opravljenih ur 
(inšpekcija, redarstvo, varstvo 

okolja in pravna služba) 
Občina Braslovče 61 77 
Občina Gornji Grad 50 67 
Občina Ljubno 16 46 
Občina Luče 7 23 
Občina Mozirje 204 211 
Občina Nazarje 71 119 
Občina Polzela 25 42 
Občina Prebold 23 32 
Občina Rečica ob Savinji 8 10 
Občina Solčava 2 4 
Občina Šmartno ob Paki 88 104 
Občina Šoštanj 362 635 
Občina Tabor 2 3 
Občina Vransko 45 60 
SKUPAJ 964 1433 

 
 
Inšpekcija za ceste 

Inšpekcija za ceste je nadzor opravljala na podlagi Zakona o cestah, predpisov in standardov s 
področja cest ter na osnovi občinskih odlokov, ki se nanašajo na področje cest in ostalih prometnih 
površin.  
 
V letu 2017 je bil spremenjen in dopolnjen Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
iz leta 2015. S spremembo pravilnika so bile odpravljene pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri uporabi v 
praksi. Pri pripravi sprememb in dopolnitev smo aktivno sodelovali neposredno s pripravljavci na 
ministrstvu, preko Društva inšpektorjev in Skupnosti občin Slovenije. Naše pobude in predlogi, ki smo jih 
podali so bili skoraj v celoti upoštevane.  

Inšpekcija za ceste je na območju mestne občine Velenje v okviru svojih aktivnosti obravnavala prijave, 
predloge in pobude predstavnikov ožjih delov občine, občanov, upravljavca, vzdrževalcev prometnih 
površin, drugih inšpekcij, policije in redarstva.  
Redni nadzor je bil usmerjen predvsem na tista področja, ki najbolj vplivajo na varno odvijanje prometa 
in varstvo cest. Izvajal se je predvsem na  najpomembnejših odsekih občinskih cest. V večini primerov 
je bilo že na podlagi opozoril zagotovljeno izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti.  
S preventivnim delovanjem so bili v veliki meri preprečeni pojavi pomanjkljivosti in nevarnosti, ki bi 
lahko ogrožale varnost prometa in cest.  
 
Redno so se izvajali nadzori stanja cest in prometne signalizacije, pregledi križišč in stanja prehodov za 
pešce ter kolesarskih stez. V času pred pričetkom novega šolskega leta, so bile podrobno pregledane 
okolice vseh šol in odrejeni ukrepi, ki so bili potrebni za zagotovitev varnosti otrok. Vsi odrejeni ukrepi 
so bili do pričetka pouka tudi izvedeni.  
V okviru rednega nadzora in na podlagi pobud je inšpekcija nadzorovala polja preglednosti in 
poseganje zelenja v prosti profil cest ter odrejala obrezovanje (žive meje, grmovje ob cestah, 
drevesa,…). Pri izvajanju pregledov stanja cest in prometne signalizacije so se največkrat pojavljale 
pomanjkljivosti glede stanja bankin in poškodovane ali dotrajane prometne signalizacije.  
Pregledi so se izvajali tudi skupaj z predstavnikom izvajalca rednega vzdrževanja. Zaradi pojava 
lubadarja, se je bistveno povečala potreba po nadzoru izvajanja sečnje, spravila, nakladanja in odvoza 
lesa.  
Inšpekcija je aktivno sodelovala pri odpravi pomanjkljivosti osvetlitve cest, predvsem na območjih 
prehodov za pešce. V dogovoru z izvajalcem rednega vzdrževanja državnih cest je Mestna občina 
Velenje poskrbela tudi za nujno obrezovanje drevja ob državnih cestah. Izvajali so se nadzori stanja 
zapor, posegov v varovalne pasove cest, ogrožanja cest zaradi dotrajanih objektov ter dreves, 
onesnaženja cest, ureditve odvodnjavanja ...   
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Poleg svojega dela je inšpekcija velikokrat sodelovala tudi pri reševanju zadev, ki niso neposredno 
povezane s področjem inšpekcijskega nadzora (med sosedski spori, sodelovanje pri drugih projektih, 
delo v komisijah, priprava predlogov odlokov, priprava predlogov prometnih rešitev, …).   
Pri izvajanju svojih aktivnosti smo zelo dobro sodelovali z ministrstvom za infrastrukturo, državnimi 
inšpekcijami in Policijskimi postajami na območju, ki ga pokriva MIRVO. Aktivno smo sodelovali tudi pri 
izdelavi celostne prometne strategije v Mestni občini Velenje in v občini Šoštanj. 
 
Nadzor v ostalih občinah ustanoviteljicah se je izvajal izključno na podlagi podanih prijav in pobud 
občin ustanoviteljic.  
  

Komunalna inšpekcija 

Komunalna inšpekcija je v preteklem letu na območju mestne občine Velenje opravljala nadzore na 
podlagi veljavnih občinskih odlokov. V ostalih občinah ustanoviteljicah je bil nadzor opravljen na podlagi 
pobud občin ustanoviteljic ter na podlagi prejetih prijav.  

Redno so se opravljali nadzori glede ravnanja s komunalnimi odpadki, ustreznim ločevanjem 
komunalnih odpadkov. Opravljal se je nadzor zbiralnic, ki so zaradi same lokacije izpostavljene, da 
vanje občani odlagajo odpadke, ki tja ne sodijo. Komunalna inšpekcija je skupaj z izvajalcem javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in z usmerjenim nadzorom teh zbiralnic poskušala ugotoviti 
povzročitelje ter izboljšati stanje. V kolikor se kljub nadzorom stanje ne izboljša, se predlaga 
sprememba lokacije zbiralnice oz. ukinitev le-te, seveda je potrebno ob tem povečat volumen oz. 
število zabojnikov bližnje zbiralnice. 
 
Komunalna inšpekcija je skupaj z izvajalcem javne službe izvedla preglede ustreznosti ločevanja 
odpadkov v nekaterih večstanovanjskih stavbah, ki po podatkih izvajalca gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki niso dosegali zadovoljive stopnje ločevanja odpadkov, ter na osnovi ugotovitev 
zoper kršitelje uvedla ustrezne postopke. Prav tako se je spremljalo odlaganje mešanih komunalnih 
odpadkov in bioloških odpadkov v tipizirane zabojnike.  
 
Spremljala so se področja kjer so bila v preteklosti zaznana divja odlagališča. Število divjih odlagališč je 
na nivoju preteklih letih, in se ne povečuje. Pri odkritih divjih odlagališčih je šlo za odlaganje odpadkov 
na lokacije, ki so odmaknjene in tako omogočajo kršiteljem neopaženo odlaganje odpadkov. Največkrat 
so bili odloženi mešani komunalni, kosovni in gradbeni odpadki. K tej problematiki se lahko prišteva tudi 
»smetenje«, ko gre za posledice odvržene plastične in papirnate embalaže na lokacijah, ki so zanimive 
mladim.   
 
V pomladnem in v jesenskem času so se opravljali nadzori vrtičkov (Stara vas in Lipa – vzhod). 
Uporabniki vrtičkov so se v glavnini navadili sistema, ko morajo po končanih vrtnih opravilih odstraniti 
plastenjake, prav tako je prepovedano postavljanje kakršnihkoli enostavnih objektov na teh območjih. 
Dovoljena je samo uporaba nizkih zabojev za shranjevanje orodja. V sodelovanju z medobčinskim 
redarstvom se je predvsem v spomladnem in jesenskem obdobju opravljal nadzor glede kurjenja 
odpadkov na vrtičkih. 
 
Na območju mestne občine Velenje in v nekaterih drugih občinah se je povečalo število postopkov 
glede priključevanja objektov na javni vodovod in javno kanalizacijo. V kolikor zavezanci kljub 
večkratnim pozivom s strani komunalnega podjetja niso zagotovili priključitve objekta na javni vodovod 
ali kanalizacijo, je komunalna inšpekcija uvedla inšpekcijski postopek in z odločbo odredila priključitev, 
zoper nekaj zavezancev se nadaljujejo postopki izvršbe s prisilitvijo (denarna kazen). 
 
Poleg tega je komunalna inšpekcija sodelovala v delovnih skupinah na področju ravnanja z odpadki in 
se vključevala v reševanje problematike, ki ni neposredno povezana z nadzorom komunalne inšpekcije. 
Precej časa je bilo namenjenega občanom, ki so se obrnili na inšpekcijo z različnimi zadevami, ki niso 
bile v pristojnosti občinske inšpekcije, kljub temu pa je bilo potrebno zadeve preveriti in dotičnim 
svetovati oz. jih napotiti na pravi naslov. 

 

Področje varstva okolja 
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Področje varovanja kakovosti zraka 
Aktivnosti na področju varovanja kakovosti zraka so potekale na podlagi državnih in občinskih 
predpisov. Po veljavnem Odloku o informacijskem sistemu za področje zraka na območju mestne 
občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, s katerim so predpisane aktivnosti za 
varovanje kvalitete zraka, so se opravljale naloge z namenom zagotavljanja delovanja in vzdrževanja 
Ekološkega informacijskega sistema. Program pridobiva podatke o meritvah ekoloških in meteoroloških 
parametrov s postaj na osmih merilnih mestih (Velenje, Pesje, Škale, Graška gora, Šoštanj, Topolšica, 
Zavodnje, Lokovica-Veliki vrh) in na mobilni postaji v Šoštanju ob Termoelektrarni Šoštanj.  
Redno se je spremljalo in nadzorovalo delovanje sistema, opravljale so se analize nepravilnosti in 
odprava pomanjkljivosti, podajali so se predlogi rešitev in posodobitev. Spremljali so se merjeni 
parametri v zraku, vodile so se evidence o izmerjenih vrednostih in obveščanje javnosti. Mesečno so 
potekale analize kvalitete delovanja sistema, ki so jih opravili vsi sodelujoči pri delu na sistemu. 
 
Zagotavljala se je stalna pripravljenost in izredno obveščanje v primerih povišanih vrednosti 
onesnaževal v zraku zaradi zaščite zdravja in okolja. Zaradi tega se je v spomladanskem času  opravila 
opozorilna vaja z zunanjimi sodelujočimi, pred poletjem in potem v poletnem obdobju je bilo nekajkrat 
objavljeno obvestilo za javnost kako ravnati pred morebitnimi povišanimi vrednostmi 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/ in na spletni strani Mestne občine 
Velenje. 
 
Izvedene so bile naloge glede pridobivanja podatkov in izdaje odločb za plačilo okoljske takse za 
Premogovnik Velenje, koordiniranje dela med predstavnikom Energetske 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 2017 so se redno spremljali podatki o vsebnosti prašnih delcev PM10 v zraku, ki jih objavlja 
Agencija RS za okolje (ARSO). Število preseženih vrednosti je bilo v letu 2017 (kot tudi prejšnja leta) 
manjše od dovoljenega, meritve še naprej neprekinjeno tečejo.  
 
 
Področje ravnanja s komunalnimi odpadki  
Na nekaterih zbiralnicah na območju mestne občine Velenje se je povečal volumen postavljenih 
zabojnikov za papir in steklo. Spremljali so se učinki vzpostavitve sistema zbiranja embalaže iz plastike 
in kovin po sistemu od vrat do vrat, za del blokovne gradnje in za individualne objekte na celotnem 
območju Mestne občine Velenje.  
 
Skupaj s koncesionarjem so bile uspešno zaključene naloge v okviru zapiranja odlagališča Velenje in v 
januarju je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje za upravljanje odlagališča v obdobju 30 let po zaprtju. 
V tem času mora upravljavec izvajati nujne naloge tehničnega in okoljskega monitoringa.  
 
Sledilo se je spremembam v predpisih ločenega zbiranja, ki se upoštevajo pri spremembah in 
dopolnitvah občinskih predpisov ter obveščanju prebivalcev. V preteklem letu smo kot solastniki 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje sodelovali tudi pri obnovi in posodobitvi, ki je bila 
izvedena zaradi prilagajanja tehnologije zakonsko predpisanim parametrom v dvoletnem obdobju.  
Področje ravnanja s komunalno in padavinsko odpadno vodo ter pitno vodo 
Tudi v preteklem letu je bil za občane, ki živijo v objektih, ki spadajo v razpršeno gradnjo, izveden 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. Dodelili smo 
sredstva za sofinanciranje MKČN vsem desetim vlagateljem vloge na omenjeni razpis. 
 
Mestna občina Velenje ima v upravljanju tudi centralno čistilno napravo Šaleške doline, v okviru katere 
so se v letu 2017 izvajale obnove in investicijsko vzdrževanje hidromehanske opreme in obnova 
nekaterih delov betonov tako na mehanskem delu čiščenja kot pri obnovi dela gnilišč.  
 
Potekalo je sodelovanje pri projektu »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki je bil prav tako 
sofinanciran s strani Kohezijskega sklada. V okviru projekta je bila izdelano poročilo za Ministrstvo za 
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okolje in prostor, ki ga je upravičenec dolžan predložiti pristojnemu ministrstvu pet let po zaključku 
operacije. Poteka še obdobje za odpravo napak v garancijskem roku za naprave za pripravo pitne 
vode. 
 
 
Medobčinsko redarstvo 
 
Statistika vseh prekrškovnih zadev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017 
 
Prekrškovne zadeve Leto 2017 
Plačilni nalogi  3642 

Poizvedbe pravnim osebam 483  

Ugovori 10  

Zahteve za sodno varstvo 146  

Predlogi za obročno odplačilo globe 4 

Sklepi 20  

Odločbe 103  

Odgovori, pojasnila, dopolnitve 53 

Ustavljeni postopki 79 

Odstopi zahtev za sodno varstvo na sodišče 11  

Opozorila 137  

Sodne odločitve 33  

Predlogi davčne izterjave - globe 556  

Predlogi davčne izterjave - stroški prekrškovnega organa 21  

Predlogi davčne izterjave - stroški sodišča 10  

Preklici davčne izterjave 14  

Plačane globe 1813  

Plačane globe z izterjavo 684  

Plačilo na obvestilo o prekršku 1106  

 
V preteklem letu so občinski redarji opravljali nadzore nad določbami Zakona o pravilih cestnega 
prometa, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakona o zaščiti živali in veljavnih občinskih   odlokov. 

 
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o pravilih cestnega prometa so bile najpogostejše kršitve: 

- 1158 x neoznačitev časa prihoda na območju časovno omejenega parkiranja; 
- 211 x parkiranje na površinah, ki niso namenjene prometu; 
- 190 x parkiranje na mestu, kjer je to prepovedano s prometno signalizacijo; 
- 177 x parkiranje v nasprotju z označbami ali izven označb za parkiranje; 
- 93 x parkiranje na označenih intervencijskih poteh; 
- 73 x parkiranje na prehodih za pešce, pločnikih ali v območjih za pešce; 
- 57 x parkiranje na mestu za invalide; 
- 13 x parkiranje v križišču; 
- 11 x parkiranje na avtobusnem ali taksi postajališču;  
- 10 x vožnja v območje za pešce; 
- ostale kršitve, ki so jih občinski redarji ugotovili manj kot deset pri posamezni določbi. 

       
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o varstvu javnega reda in miru sta bila kršiteljem izdana 2 plačilna 
naloga zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe.  
 
Zaradi neupoštevanja odredbe za odstranitev zapuščenega vozila je bilo odstranjenih in uničenih  

      12 zapuščenih vozil. 
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Pri izvajanju nadzora po Zakonu o zaščiti živali je bil kršitelju izdan 1 plačilni nalog zaradi vodenja psa 
brez povodca.  
Pri izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi odloki je bil zoper kršitelja izdan 1 plačilni nalog zaradi 
vožnje taksija brez občinskega dovoljenja. 
 
V preteklem letu so bila pri dveh postopkih uporabljena prisilna sredstva (sredstva za vklepanje in 
vezanje, ter uporaba telesne sile).  
 
Meritve s stacionarnim radarjem so potekale na Partizanski cesti, Šaleški cesti, in Kidričevi cesti. 
Skupno je bilo ugotovljenih 1598 kršitev.  
Ukrepi so bili naslednji: 

- 1 x prekoračitev hitrosti nad 50 km/h – podan obdolžilni predlog; 
- 35 x prekoračitev hitrosti od 30 do 50 km/h – izdan plačilni nalog; 
- 257 x prekoračitev hitrosti od 20 do 30 km/h – izdan plačilni nalog; 
- 1305 x prekoračitev hitrosti od 10 do 20 km/h – izdan plačilni nalog. 

 
Medobčinsko redarstvo je opravljalo naslednje aktivnosti: 

- Kontrole mirujočega prometa na območju celotnih modrih con in kratkotrajnega parkiranja, območij 
za pešce in območij umirjenega prometa, ter v garažnih hišah. V poletni mesecih je bila uvedena 
novost plačevanja parkirnine preko SMS sporočil ali preko brezplačne mobilne aplikacije.  

- Kontrole mirujočega prometa tudi drugod po mestu, upoštevajoč postavljeno prometno signalizacijo 
in problematiko na določenih območjih mesta (Kosovelova cesta, Cesta na Selo, intervencijske 
poti, bližina križišč, prevoznost prometnih površin).  

- Organizirane kombinirane patrulje s policisti Policijske postaje Velenje. Skupni nadzori so potekali 
preko dneva in nočnem času. Dnevni nadzori so bili v večini primerov organizirani v obliki 
kombiniranih patrulj na kolesih. Nočne kombinirane patrulje so se opravljale med vikendi, ko je bilo 
pričakovati več dogajanja na različnih lokacijah po mestu. S pogostimi obhodi po garažnih hišah in 
hodnikih, po centru mesta, parkih, in drugih lokacijah kjer se zadržujejo osebe se je strmelo k 
preprečevanju vandalizma. Ob začetku novega šolskega leta je bila opravljena kombinirana 
patrulja tudi s policisti prometne policije.  

- Zaradi nekaterih sprememb glede mopedov je bil povečan nadzor nad vozniki teh motorjev 
(obvezna uporaba čelade, registracija, vožnja).  

- V času priprave in pospravljanja vrtov in zelenic je bil izveden okrepljen nadzor nad kurjenjem 
bioloških odpadkov in zelenega odreza na območju vrtičkov in strjenih naseljih na območju mestne 
občine Velenje.     

- V poletnih mesecih so opravljali redne obhode Velenjske plaže ter ostalih pešpoti ob jezerih.  
- Obhodi na otroškem igrišču preko celega leta, v poletnih mesecih kontrola nekaterih igrišč pri 

osnovnih šolah.  
- Ob začetku šolskega leta so bili prisotni na lokacijah v bližini šolskih ustanov, gre za utečeno 

skupno akcijo s policisti, člani SPV in člani ZŠAMa. Občinski redarji so sodelovali tudi pri izvedbi 
kolesarskih izpitov petošolcev.  

- Ob dnevu mrtvih so urejali promet v okolici pokopališč Podkraj in Škale. 
- Kontrole nad vodniki psov glede uporabe povodcev in odstranjevanja pasjih iztrebkov. Z uporabo 

čitalca za mikročipe so se iskali lastniki psov, ki niso imeli psa pod nadzorom in se je le-ta prosto 
gibal po okolici.      

- Sodelovali so pri dogodkih, ki jih je organiziral SPV in v nekaterih akcijah, ki jih je organizirala 
Agencija za varnost v prometu (poostren nadzor nad parkiranjem na mestih, ki so namenjena 
invalidom, nadzor nad kolesarji, pešci).   

- Pri nadzorih so evidentirali poškodovano prometno signalizacijo, uničeno ali nedelujočo javno 
razsvetljavo in ostalo poškodovano urbano opremo, ter o tem obveščali pristojne službe. 
Predlagane so bile tudi pobude za odpravo pomanjkljivosti, spremembo, dopolnitev ali obnovitev 
cestnoprometne signalizacije. 

- V času snega so spremljali stanje varnosti in očiščenosti javnih pohodnih in prometnih površin. O 
stanju so bile obveščene pristojne službe.  

- Opravljali so nadzore na podlagi izdanih soglasij in dovoljenj pristojnih uradov Mestne občine 
Velenje (urejeno plakatiranje, oglaševanje, uporaba zemljišč, zapore prometnih površin, 
spremljanje dogajanja okoli nekaterih gostinskih lokalov). 
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- Prisotni so bili pri prireditvah, ki so potekale pod okriljem Mestne občine Velenje, z namenom 
preprečevanja negativnih ravnanj, ugotavljanja upoštevanja predpisov in usmerjanja ter 
zagotavljanja varnega prometa. 

- Se odzivali na klice na mobilno številko redarstva, ki je bila aktivna v delovnem času redarstva.   
 
 
 
 
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE VELENJE 
 
Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da občina za zagotavljanje potreb svojih prebivalcev 
med drugim opravlja tudi naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora. 
 
V preteklem letu je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o občinskem redarstvu (v 
nadaljevanju: ZORed-A). Ne glede na nekatere sprejete spremembe, so določbe, ki govorijo o 
občinskem programu varnosti (v nadaljevanju: OPV) ostale nespremenjene.  
Z OPV je Mestna občina Velenje na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določila vrsto 
in obseg nalog občinskega redarstva ter drugih služb, ki lahko pomagajo k dvigu kakovosti življenja in 
bivanja občanov ter k višji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti.  
OPV je sestavljen iz posnetka stanja oz. statističnega prikaza občine, ocene varnostnih razmer, 
opredelitve varnostnih potreb občine, ciljev občinskega programa varnosti, organiziranosti in načina 
dela medobčinskega redarstva. 
Tretji odstavek 6. člena ZORed-A določa, da morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti 
izvajanje OPV. Ocena temelji na podlagi letnega in polletnega poročila o delu policije, letnega poročila 
medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ter poročila o opravljenih nalogah drugih občinskih 
organov. 
 
Področja, na katerih so se v preteklem letu izvajale aktivnosti:  
 

      Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  
Na področju mirujočega prometa je bilo največ kršitev ugotovljenih na območju časovno omejenega 
parkiranja, zaradi neoznačitve časa prihoda. Tem so sledile kršitve na površinah, ki niso namenjene 
prometu, potem parkiranje na mestih, kjer je to prepovedano s prometno signalizacijo, parkiranje v 
nasprotju z označbami ali izven označb za parkiranje, parkiranje na označenih intervencijskih poteh ter 
parkiranje na prehodih za pešce, pločnikih ali v območjih za pešce.  
Preko celega leta so potekale kontrole mirujočega prometa na območju celotnih modrih con in 
kratkotrajnega parkiranja, območij za pešce in območij umirjenega prometa, ter v garažnih hišah. Prav 
tako so se opravljale kontrole mirujočega prometa tudi drugod po mestu, upoštevajoč postavljeno 
prometno signalizacijo, kot tudi problematiko na določenih območjih mesta. V kolikor so občinski redarji 
pri svojem delu opazili pomanjkljivosti na prometni infrastrukturi so o tem seznanjali inšpekcijo za ceste. 
V poletni mesecih je bila uvedena novost plačevanja parkirnine preko SMS sporočil ali preko 
brezplačne mobilne aplikacije. 
Meritve s stacionarnim radarjem so se v preteklem letu izvajale na Partizanski cesti, Šaleški cesti, in 
Kidričevi cesti. Ugotavlja se, da je število kršitev glede prevelikih hitrosti še vedno v upadanju  (2016 – 
2643 kršitev, 2017 – 1598 kršitev). 
  

      Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin  
Občinski redarji so izvajali nadzore v območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, v parkih, na 
otroških in športnih igriščih ter na ostalih pohodnih površinah, namenjenim pešcem. Od pomladi  dalje 
in vse do jeseni, so občinski redarji večkrat dnevno, vse dni v tednu, opravljali obhode Velenjske plaže, 
prav tako pa tudi obhode ostali rekreativnih površin ob Škalskem jezeru. S prisotnostjo na teh lokacijah 
smo želeli doseči zmanjšanje števila kršitev zaradi neupoštevanja prometne signalizacije.  
Predvsem kombinirane patrulje redarja in policista na kolesu so pripomogle k bolj uspešnemu nadzoru 
kolesarjev, katere se je večinoma opozarjalo (pa tudi represivno ukrepalo) na pravilno vožnjo po 
kolesarskih poteh ter na upoštevanje določil cestne zakonodaje.  
 

      Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulture dediščine  
Občinski redarji so pri kontrolah mirujočega prometa v garažnih hišah kontrolirali tudi ostale skupne 
površine z namenom preprečevanja vandalizma po hodnikih in javnih sanitarijah. Poleg preprečevanja 
zadrževanja oseb v garažnih hišah so se redarji pri svojih kontrolah srečevali s primeri, ko je oseba v 
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hodniku garažne hiše prespala. V takih primerih so bile osebe evidentirane in napotene na Center za 
socialno delo, ter o tem seznanjene pristojne službe. Opravljale so se kontrole lokacij (okolice šol, 
igrišč, domov krajevnih skupnosti, gasilskih domov), kjer je bila povečana verjetnost, da bi lahko prišlo 
do poškodovanja urbane opreme. Pri tem so se občinski redarji odzvali tudi na obvestila s strani 
občanov.  
 

      Ogroženost javnega reda in miru  
Občinski redarji so s svojo prisotnostjo na javnih površinah tako v centru mesta kot v širši okolici skušali 
zagotavljati varno okolje vsem občanom in obiskovalcem. K temu so pripomogle tudi mešane patrulje 
redarjev in policistov, ki so usmerjene predvsem v preprečevanje morebitnih dejanj, ki bi vodila v 
poškodovanje urbane opreme. Že prisotnost mešanih patrulj in postopek ugotavljanja identitete pri 
mladostnikih sta v veliko primerih dosegla svoj namen. Poleg mešanih patrulj ob koncu tedna, so se za 
zelo uspešne izkazale tudi mešane patrulje na kolesih.  
 
Ogroženost na javnih shodih in prireditvah  
V preteklem letu so bili občinski redarji prisotni na dogodkih, katerih organizator je bila Mestna občina 
Velenje. Organizatorjem so nudili pomoč pri urejanju in usmerjanju prometa, ter izvajali aktivnosti za 
zagotavljanje varnosti in reda. S tem se posledično zmanjšajo morebitna negativna ravnanja 
udeležencev.  

       
       Ogroženost okolja 

V kolikor so občinski redarji pri opravljanju svojih nalog evidentirali npr. odložene odpadke na lokacijah, 
ki temu niso bile namenjene so o tem obveščali komunalno inšpekcijo. V času nočnih izmen so redarji s 
pogostimi obhodi lokacij, ki so primerne za zbiranje mladih preprečevali odlaganje odpadkov, ki 
ostanejo kot posledica druženja. Opravljali so kontrole urejenosti površin katerih uporaba je bila 
organizatorjem dovoljena za izvedbo različnih dogodkov s soglasji  Mestne občine Velenje. V času 
urejanja vrtov je bila pozornost namenjena spremljanju in opozarjanju občanov, da biološki odplaki, 
zeleni odrez spadajo na odlagališče in da je sežiganje teh odpadkov prepovedano. So določene izjeme 
upoštevajoč državno uredbo vendar je tega veliko manj.    
 

      Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah niso bili zaznani.  
 

       Organiziranost in način dela medobčinskega redarstva  
Medobčinsko redarstvo je organ v sestavi Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, ki ga je 
ustanovilo 15 občin. V preteklem letu je naloge občinskega redarja opravljajo osem javnih uslužbencev. 
V mesecu septembru je en občinski redar opravil obvezno obdobno usposabljanje, kot določa veljavni 
predpis. Poleg občinskih redarjev so naloge s področja redarstva v administraciji opravljali še trije javni 
uslužbenci. 
Medobčinsko redarstvo je izvajalo naloge na terenu v obliki patruljnega in opazovalnega dela. Delo je 
bilo organizirano dvoizmensko, ob koncih tedna je bila uvedena nočna izmena. Število občinskih 
redarjev se je v posamezni izmeni prilagajalo glede na vrsto nalog v danem trenutku.  
Preko celega leta so potekale kombinirane patrulje s policisti Policijske postaje Velenje. V času 
vikendov so bile nočne kombinirane patrulje, z namenom preprečevanja vandalizma na lokacijah kjer 
se običajno zbirajo osebe (parki, garažne hiše, odmaknjene lokacije tudi izven samega centra mesta). 
Zelo dobro so se izkazale dnevne kombinirane patrulje, redarja in policista na kolesu. Na tak način je 
bila zagotovljena večja pokritost območja delovanja. 
V preteklem letu je bil opravljen nakup močnejšega skuterja. Uporaba skuterja je namenjena uporabi 
predvsem na območju mestne občine Velenje.  
Na območju mestne občine Velenje so bili občinski redarji prisotni dnevno, v ostalih občinah 
ustanoviteljicah pa po predhodnem dogovoru in planu nalog za posamezno občino.  
  

       
      Cilji občinskega programa varnosti  

Osnovni cilj delovanja MIRVO bo tudi v prihodnje preprečevanje situacij, ki lahko negativno vplivajo na 
varnost ljudi in premoženja. Z nadzorom in preventivnim delovanjem bomo v kar največji možni meri 
skušali zagotavljati spoštovanje zakonov in predpisov. Naše delovanje bo usmerjeno v aktivnosti, ki 
bodo v dobro širši družbeni skupnosti, v javno korist in v zadovoljstvo občanov. 
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Delovanje organa je bilo po naših ocenah dobro, saj se stanje praktično na vseh področjih, na katerih 
delamo izboljšuje. To kaže tudi trend zmanjšanja števila kršitev, nad katerimi izvajamo nadzor. Tudi 
vnaprej bomo zato veliko pozornosti namenili preventivnem delovanju na vseh področjih. Posebej 
pozorni bomo na tiste kršitve, ki lahko imajo za posledice ogrožanje ljudi, premoženja in okolja in 
kršitve s katerimi je lahko ogrožen javni interes, ter jih sankcionirali. Skrbeli bomo za osveščanje ljudi, 
skrbeli za ustrezno komunikacijo z njimi, jim po potrebi pomagali, pravočasno opozarjali na možne 
posledice nepravilnih ravnanj,…  
 
 
 
 

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

              
 
 
       
 
 
 
 
       Številka: 019-01-0001/2018-801 
       Datum: 7. 3. 2018 
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Predlagatelj: ŽUPAN                             Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 
9/2017) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) 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: 019-01-0001/2018-801   
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 2017 ter ocene izvajanja občinskega 
programa varnosti. 

V Velenju, 7. 3. 2018

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

ŽUPAN:
Na podlagi �7. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/201� -uradno prečiščeno 
besedilo) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2017 

 
I. 

Mestna občina Velenje je na spletni strani Mestne občine Velenje 5. decembra 2016, objavila »Javni razpis za 
izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje«. Javni razpis 
je trajal od 5. decembra 2016 do 9. januarja 2017, vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo v sprejemni 
pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si.  
 
Razpisanih je bilo pet področij: 
 

- A - kulturni programi, 
- B - kulturni projekti, 
- C - projekti s področja založništva, 
- D - delovanje zveze kulturnih društev in 
- E - projekti medkulturnega dialoga. 

 
Na razpisno področje A so se lahko prijavila društva, ki so s svojim programom  izkazovala kakovost in 
izvirnost, imajo sedež v Mestni občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.  
            
Na razpisni področje B in C so se lahko prijavile: 
 
- pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki 

jih financira Mestna občina Velenje);  
- fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV, 
- posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v  

Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV; 
- društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške 

doline, so se lahko prijavile le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost). 
 
Na razpisni področji B in C so se lahko prijavile tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki s statusom 
samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, če so 
prijavili projekt, ki se snovno-motivno dotika Mestne občine Velenje in je bil izveden v Mestni občini Velenje. 
 
Na razpisno področje D so se lahko prijavile zveze kulturnih društev s sedežem v Mestni občini Velenje. 
 
Na razpisno področje E so se lahko prijavila narodnostna kulturna društva s sedežem v Mestni občini Velenje, 
ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline najmanj 5 (pet) let. 
 
Za izvedbo javnega razpisa so bila v proračunu zagotovljena sredstva v skupni višini 88.050 €: 

 
- za razpisno področje A – sofinanciranje kulturnih programov:    30.000 €, 
- za razpisno področje B – sofinanciranje kulturnih projektov:     35.000 €, 
- za razpisno področje C – sofinanciranje kulturnih projektov s področja založništva:  15.000 €, 
- za razpisno področje D – delovanje zveze kulturnih društev:       4.850 €, 
- za razpisno področje E – projekti medkulturnega dialoga:       3.200 €. 
 
 

II. 
 

Na razpisno področje A je prispelo 26 prijav. Vsi programi so se  uvrstili v sofinanciranje. 
 
Člani komisije so vsako prijavo za razpisno področje A – kulturni programi ovrednotili glede na sprejeta merila 
za ocenjevanje in vrednotenje prijav. Rezultati ocenjevanja so bili sledeči: 
 

 
Prijavitelj Točke Znesek 

1 KPD FRANC SCHREINER ŠENTILJ 100 
            
1.044,20    
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2 LITERARNO DRUŠTVO HOTENJA 165 
            
1.722,94    

3 MEDŽIMURJE 157 
            
1.639,40    

4 KUD LIPA KONOVO 77 
               
804,04    

5 KD ŠKALE 100 
            
1.044,20    

6 ŠALEŠKI AKADEMSKI PEVSKI ZBOR 165 
            
1.722,94    

7 BOŠNJAŠKO MLADINSKO KULTURNO DRUŠTVO 117 
            
1.221,72    

8 FOLKLORNO DRUŠTVO KOLEDA 170 
            
1.775,15    

9 MEPZ GORENJE 177 
            
1.848,24    

10 GLEDALIŠČE VELENJE 115 
            
1.200,84    

11 KD GRAŠKA GORA 115 
            
1.200,84    

12 KPD VINSKA GORA 65 
               
678,73    

13 SRBSKO DRUŠTVO 88 
               
918,90    

14 PAKA FILM 92 
               
960,67    

15 KUD DUDOVO DREVO 83 
               
866,69    

16 KD IVAN CANKAR PLEŠIVEC 57 
               
595,20    

17 MOPZ KAJUH 82 
               
856,25    

18 ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET 92 
               
960,67    

19 DRUŠTVO ŠALEŠKIH LIKOVNIKOV 168 
            
1.754,26    

20 RUDARSKI OKTET 87 
               
908,46    

21 KUD KVARTET SVIT 67 
               
699,62    

22 PIHALNI ORKESTER PREMOGOVNIKA VELENJE 132 
            
1.378,35    

23 PAŠKI KOZJAK 72 
               
751,83    

24 ROMSKO DRUŠTVO 110 
            
1.148,63    

25 DRUŠTVO UPOKOJENCEV 100 
            
1.044,20    

26 KUD KONCENTRAT 120 
            
1.253,05    

  SKUPAJ 2.873          30.000,00    
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Strokovna komisija je prijavitelje ocenila na osnovi sprejetih meril, ki so bila ovrednotena s točkami. Vrednost 
točke je izračunana tako, da so razpoložljiva sredstva deljena s skupnim številom točk (30.000 : 2.873 = 
10,442046). 
Odobren znesek pri posameznem prijavitelju pomeni zmnožek doseženega števila točk posameznega 
prijavitelja in vrednosti točke. 
Programe je uspešno izvedlo 26 prijaviteljev. 
 
 

III. 

Na razpisno področje B je prispelo 35 prijav.  

V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 35 prijav, od katerih jih je bilo 34  sprejetih v sofinanciranje.  

Člani komisije so vsako prijavo za razpisno področje B – kulturni projekti ovrednotili glede na sprejeta merila 
za ocenjevanje in vrednotenje prijav. Rezultati ocenjevanja so bili sledeči: 

 
Prijavitelj Znesek Naziv projekta 

1 DPM - LEVI BREG 
                     
793,70    

OHRANJANJE KULTURNE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE – promocija zelišč 

 

2 PLAVALNI KLUB VELENJE 
                     
350,00    

MOJI PRIJATELJI, MOJA SKUPNOST – sklop 
prireditev ob obeležitvi svetovnega dneva 

Downovega sindroma 

 

3 ŠAPZ 
                 
1.818,71    

8. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE 
"MUSICA ETERNA" RIM 2017 

 

4 ŠŠK 
                     
832,25    

SOVINI ALTER KONCERTI 

 

5 GLEDALIŠČE VELENJE 
                     
848,13    

NEDELJSKI ABONMA 

 

6 FIZIČNA OSEBA 
                     
600,00    

VELENJSKI PETORČKI - razstava 

7 DRUŠTVO ŠPIL 
                     
802,77    

CIKEL JAM SESSION 

 

8 ČINELA D.O.O. 
                     
877,61    

4. TRADICIONALNO SREČANJE BIG BANDOV 

 

9 KD JAZZ VELENJE 
                 
1.818,71    

7. MOZAIK FESTIVAL 

 

10 KD MEDŽIMURJE 
                     
793,70    

6. SABOR HRVAŠKE KULTURE V SLOVENIJI 

 

11 KD NASEDLEGA KITA 
                     
827,72    

7. FESTIVAL NASEDLEGA KITA 

12 KUD LIPA KONOVO 
                     
793,70    

11. SREČANJE HARMONIKARSKIH SKUPIN 
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13 FIZIČNA OSEBA 
                 
1.823,25    

 

TREŠ CIRKUSARNA -  poulična cirkuška 
predstava 

14 FIZIČNA OSEBA 
                     
270,00    

ZEMELJSKE VIBRACIJE – ulični performans 

 

 
Prijavitelj Znesek Naziv projekta 

15 FIZIČNA OSEBA 
                     
820,92    

POLE DANCE PERFORMANS 

 

16 FIZIČNA OSEBA 
                     
850,40    

PLESNA PREDSTAVE BOTR'CE 

 

17 
UNIVERZA ZA III. 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

                     
904,82    

PRAZNIKI NEKOČ IN DANES 

 

18 
PLESNI STUDIO N, NINA 
MAVEC KRENKER S.P. 

                     
895,75    

PLESNA PREDSTAVA NA DRUGI STRANI 
VRAT 

 

19 RUDARSKI OKTET 
                     
811,84    

KONCERT IZ RODA V ROD 

 

20 DRUŠTVO JUPITER 
                     
809,58    

SOUND ARSON – koncert alternativne kulture 

 

21 MKD OD CELJA DO ŽALCA 
                     
854,93    

12. MED. FOLKLORNI FESTIVAL - LJUDSKA 
RAZLIČNOST 

 

22 ZAVOD EMCE PLAC 
                     
807,31    

V ISKANJU EKSTREMOV, CIKLUS STAND-UP 
KOMEDIJE 

 

23 FIZIČNA OSEBA 
                     
811,84    

10 LET RADIA BANGA 

 

24 
ROMSKO DRUŠTVO 
ROMANO VOZO 

                     
795,97    

KULTURNA PRIREDITEV CIGANSKA NOČ 

 

25 FIZIČNA OSEBA 
                 
1.818,71    

PLESNA PREDSTAVA Z LUTKO SAMO 
TRENUTEK 

 

26 FIZIČNA OSEBA 
                     
793,70    

METAMORFOZE – razstava slikarskih in 
kiparskih del z literarnim večerom 

 

27 KUD KONCENTRAT 
                     
861,73    

KULTURNA PEČICA: PEČICA INSTANT – splet 
kulturnih dogodkov v Pekarni v Starem Velenju 

 

28 
DRUŠTVO AKTIVNIH 
OBČANOV 

Projekt se ni 
sprejel v 

 

PRAVLJIČNE URE V SRBSKEM JEZIKU 
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sofinanciranje  

 
Prijavitelj Znesek Naziv projekta 

29 DRUŠTVO VENERA 

                 
1.818,71    

 

BAJKA O SVETLOBI – od zgodbe do predstave 

 

30 FIZIČNA OSEBA 
                 
1.827,78    

VELENJE REMIXED – predelava skladb 

 

31 
STUDIO MOZAIK, TOMO 
ČONKAŠ 

                 
1.986,53    

FILM KJE ZRASTE KRUH 

 

32 FIZIČNA OSEBA 
                     
807,31    

IZPOD ZAVESTI – AV instalacija 

 

33 FIZIČNA OSEBA 
                     
809,58    

MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE 
NA PODROČJU MODERNE GLASBE 

 

34 ŠFD KOLEDA 
                 
1.818,71    

GOSTOVANJE V AMERIKO 

 

35 DRUŠTVO COGO 
                     
843,59    

PROJEKCIJE DOKUMENTARNEGA FILMA 
"RAVING IRAN" 

 
  SKUPAJ 35.000,00  

 
 
Strokovna komisija je projekte glede na povprečno število pridobljenih točk rangirala v tri razrede 
kompleksnosti, in sicer: 
1. razred kompleksnosti = od 90,1 % vseh možnih točk (v 1. razredu kompleksnosti je količnik za izračun 3); 
2. razred kompleksnosti = od 80,1 % do 90 % vseh možnih točk (v 2. razredu kompleksnosti je količnik za 

izračun 2); 
3. razred kompleksnosti = do 80 % vseh možnih točk (v 3. razredu kompleksnosti je količnik za izračun 1). 
 
V merilih za ocenjevanje in vrednotenje projektov, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije, je bilo 
opredeljeno, da bodo iz nadaljnje obravnave izločeni projekti: 

- pri katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV presegala 50 % celotne vrednosti 
projekta, 
- ki bodo v skupnem seštevku po vseh merilih dosegli manj kot 70 % točk. 

 
Od 34 projektov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje, eden ni bil realiziran. 
 

IV. 
 
Na razpisno področje C je prispelo 14 prijav, od katerih jih je bilo 13 sprejetih v sofinanciranje. Ena prijava je 
bila zavrnjena, saj ni bila pripravljena v skladu z razpisnimi pogoji. 

Člani komisije so vsako prijavo za razpisno področje C – kulturni projekti s področja založništva ovrednotili 
glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav. Rezultati ocenjevanja so bili sledeči: 
 

 
Prijavitelj Znesek Naziv projekta 

1 
FIZIČNA OSEBA        1.122,10    ZBIRKA PESMI IN RISB - ACHTUNG 

AUSCHWITZ 
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2 
FIZIČNA OSEBA           500,00    BROŠURA KAPELICA V STARI VASI 

3 

ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI 
KLUB        1.000,00    

REVIJA RIT – RACIONALNO IZBRANE TEME 

4 
DRUŠTVO JUPITER           875,00    IZDAJA CD-ja SNOGG+AZBUKA=ABELOTH 

5 
FIZIČNA OSEBA           800,00    IZDAJA KNJIGE KAKO SMO SLUŽILI TOVARIŠU 

TITU 

6 
ZUK PETER REZMAN        2.592,86    DRUŽMIRJE.O – slikanica za odrasle 

7 

SLOVENSKO DRUŠTVO 
LIKOVNIH KRITIKOV        2.300,00    

IZDAJA KNJIŽICE »UMETNOST NA 
SLOVENSKEM, VELENJE - JAVNA PLASTIKA« 

8 
HOTENJA           900,00    VSTAJENJE VENERE IN VALENTINA, ZBIRKA 

EROTIČNE PROZE IN POEZIJE 

9 
DRUŠTVO ŠPIL        1.100,00    IZDAJA VINILNE PLOŠČE GLASBENE SKUPINE 

NAKAJIMA 

10 
HERBIKA        1.109,42    KNJIGA ZELENI IZZIV 

11 
KUNST           750,00    XII (12. OBLETNICA SKUPINE INMATE) 

12 
KUD FORTIS        1.150,62    SNEMANJE IN IZDAJA POLŠČE SKUPINE 

KLINIČNI TESTIRANCI 

13 
MEPZ GORENJE 

           
800,00    

IZDAJA ZGOŠČENJE "PETI MI JE VSE NA 
SVETI - ŽE 40 LET" 

  SKUPAJ 15.000,00  
 
V merilih za ocenjevanje in vrednotenje projektov s področja založništva, ki so bila sestavni del razpisne 
dokumentacije, je bilo opredeljeno, da bodo iz nadaljnje obravnave izločeni projekti: 
- pri katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV presegala 50 % celotne vrednosti 
projekta, 
- ki bodo v skupnem seštevku po vseh merilih dosegli manj kot 70 % točk. 
 
Od 13 projektov, sprejetih v sofinanciranje, eden ni bil realiziran.  

V. 
 

Na razpisno področje D je prispela ena prijava – prijava Zveze kulturnih društev Šaleške doline, ki je bila 
sprejeta v sofinanciranje v višini 4.850 €. 

VI. 
 

Na razpisno področje E -  projekti medkulturnega dialoga so prispele 3 prijave in vse so bile sprejete v 
sofinanciranje. 

Člani komisije so vsako prijavo za razpisno področje E -  projekti medkulturnega dialoga ovrednotili glede na 
sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav.  
Rezultati ocenjevanja so bili sledeči: 
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Prijavitelj Znesek Naziv projekta 

1 

BOŠNJAŠKO MLADINSKO 
KULTURNO DRUŠTVO 

       
1.066,67 

3. OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL »ŠIRI, ŠIRI, 
ŠARENI PEŠKIRI« 

2 

KULTURNO DRUŠTVO 
MEDŽIMURJE 

       
1.066,67 

5. MEDŽIMURSKO PROŠČENJE V VELENJU 

3 

ROMSKO DRUŠTVO ROMANO 
VOZO 

      
1.066,67 

SIMPOZIJ »AMBASADA MEDKULTURNEGA 
DIALOGA« S FOTOGRAFSKO RAZSTAVO 

 
 

VII. 
 
Na »Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina 
Velenje«, je za vseh pet razpisnih področij prispelo 80 prijav. Dve prijavi na razpisno področje E sta oddali 
neupravičeni osebi, zato smo prijavi s sklepom zavrgli, ena prijava na razpisno področje C pa je bila 
zavrnjena, saj ni bila pripravljena v skladu z razpisnimi pogoji. 
 
V sofinanciranje se je uvrstilo 77 prijav, in sicer: 
 
- 26 programov kulturnih društev, 
- 34 kulturnih projektov, 
- 13 projektov s področja založništva, 
-   1 program zveze kulturnih društev in  
-   3 projekti medkulturnega dialoga. 
 
Od projektov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje, dva iz upravičenih razlogov nista bila realizirana. 
 
Za izvedbo vseh kulturnih programov in projektov je Mestna občina Velenje v preteklem letu namenila 
86.791,31 €, in sicer za izvedbo programov kulturnih društev 30.000 €, za izvedbo kulturnih projektov 
34.728,77, za izvedbo projektov s področja založništva 14.012,54 €, za delovanje zveze kulturnih društev 
4.850 € in za projekte medkulturnega dialoga 3.200 €. 
 
 
Številka: 660-04-0003/2015  
Datum: 5. 3. 2018 

 
 
 
 
 

Pripravila:  
Darja PLAZNIK, l.r.                                                                                                       Drago MARTINŠEK, l.r.  
višja svetovalka za kulturo in mladino                                                                     vodja Urada za družbene 
dejavnosti 
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POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTNIH 
AKTIVNOSTI V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2017 

 
I. 

 
Mestna občina Velenje je v Uradnem listu RS, št. 8/2017, dne 17. februarja 2017 objavila »Javni razpis za 
sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje«. 
Javni razpis je trajal od 17. februarja 2017 do 20. marca 2017, vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo 
v aplikaciji na spletni strani www.velenje.si.  
 
Upravičene osebe za sodelovanje na javnem razpisu so bile: 
 
- organizacije članice Mladinskega sveta Velenje in 
- posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo s članicami 
Mladinskega sveta Velenje.  
 
Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti so lahko prijavile največ dva projekta, posamezna fizična oseba 
pa en projekt. 
 
Za izvedbo javnega razpisa je bilo v proračunu planiranih 15.000 €. 
 

II. 
 
Člani komisije so vsako prijavo ovrednotili glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje.  
 
Rezultati ocenjevanja so bili sledeči: 
 
 

 Prijavitelj 
Št. 

točk Znesek 
 

Naziv projekta 
 

1 
DRUŠTVO PRODUCENTOV 
ELEKTRONSKE GLASBE COGO 

89 923.23 Serija kulturno umetniških večerov – RGB Series 
2017 

2 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 
KONCENTRAT 

83 860.99 BELA KAVA, ČRNI ČAJ 

3 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 
KONCENTRAT 

83 860.99 VELENJE SKOZI OČI PREDNIKOV 

4 
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD 
JEZERSKI ZMAJ VELENJE 

83 860.99 Zimovanja tabornikov RJZ: MČ in GG zimovanja 

5 
DRUŠTVO PRODUCENTOV 
ELEKTRONSKE GLASBE COGO 

82 850.62 Glasbene delavnice za DJ-e in producente 

6 
DRUŠTVO TABORNIKOV RODU 
'LILIJSKI GRIČ' PESJE 

82 850.62 TABORNIŠKI DRUŽINSKI DAN 

7 
DRUŠTVO TABORNIKOV RODU 
'LILIJSKI GRIČ' PESJE 

82 850.62 Pomladovanje 

 Prijavitelj 
Št. 

točk 
Znesek Naziv projekta 

8 
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD 
JEZERSKI ZMAJ VELENJE 

82 850.62 Iskanje zmajčka 

9 ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB 80 829.87 Akademski ples 
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10 FIZIČNA OSEBA 80 829.87 JESENSKO RAJANJE 

11 

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN 
PROMOCIJO SUBKULTURE 
ŽELEZNI AKTIVIZEM 

80 829.87 Ciklus metal koncertov 

12 
FIZIČNA OSEBA 79 819.5 9. Velenje Streetball Tomaž Vaupotič Wimpy 

Memorial 

13 

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN 
PROMOCIJO SUBKULTURE 
ŽELEZNI AKTIVIZEM 

79 819.5 VRATOLOM17 

14 
DRUŠTVO URBANIH ŠPORTOV 
DUŠA VELENJE 

79 819.5 Zaporedje urbanih dogodkov 

15 ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB 79 819.5 Sklop izobraževalnih tečajev 

16 
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE 
VINSKA GORA 

78 809.12 Žive jaslice 2017 

17 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH 
KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN 
SKAVTOV - podružnica Velenje 1 

75 778 Nazaj k naravi 

18 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH 
KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN 
SKAVTOV - podružnica Velenje 1 

71 736.51 Gor v hribe 

 
 
Strokovna komisija je prijavitelje ocenila na osnovi sprejetih meril, ki so ovrednotena s točkami. Vrednost 
točke je bila izračunana tako, da so bila razpoložljiva sredstva deljena s skupnim številom točk. Odobren 
znesek pri posameznem prijavitelju pomeni zmnožek doseženega števila točk posameznega prijavitelja in 
vrednosti točke. 
 
 
V merilih za ocenjevanje in vrednotenje projektov, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije, je bilo 
opredeljeno, da bodo iz nadaljnje obravnave izločeni projekti, ki bodo v skupnem seštevku po vseh merilih 
dosegli manj kot 50 % točk. 
 

III. 
 
Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna 
občina Velenje,  je prispelo 24 prijav in v postopek ocenjevanja se je uvrstilo 20 prijav.  
Dve prijavi (Društvo podeželske mladine Vinska Gora s projektom Ekskurzija na Gorenjsko in Počitniško 
društvo Kažipot s projektom Mala šola novih športov) nista dosegli zadostnega števila točk, zato nista bili 
sprejeti v sofinanciranje. 
Od 18 projektov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje, dva projekta iz upravičenih razlogov nista bila realizirana. 

Za izvedbo mladinskih projektnih aktivnosti je Mestna občina Velenje v preteklem letu namenila 13.385,93 €. 

Številka: 660-04-0001/2017 
Datum: 5. 3. 2018 
 
 
Pripravila:  
Darja PLAZNIK, l.r. Drago MARTINŠEK, l.r.  
višja svetovalka za kulturo in mladino                                                       vodja Urada za družbene dejavnosti 
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POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV MLADIH ZA DOSEGO 
CILJEV IZ LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE ZA 

LETO 2017 
 

I. 
 
Mestna občina Velenje je v Uradnem listu RS, št. 8/2017, dne 17. februarja 2017 objavila »Javni razpis za 
sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja 
mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017«. Javni razpis je trajal od 17. februarja 2017 do 20. marca 2017, 
vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo v aplikaciji na spletni strani www.velenje.si.  
 
Na javni razpis so se lahko prijavile pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje. 
 
Za izvedbo javnega razpisa je bilo v proračunu planiranih 45.000 €. V skladu z lokalnim programom so se 
izbrani projekti (so)financirali v maksimalnih višinah 1.000 €, 2.000 € ali 4.000 €.  
 
Sredstva v višini 45.000 € so se razdelila v treh razpisnih sklopih, in sicer: 
SKLOP A: od skupne vrednosti javnega razpisa je bilo 16.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu 
A, ki jih je Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 4.000 €;  
SKLOP B: od skupne vrednosti javnega razpisa je bilo 14.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu 
B, ki jih je Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 2.000 €, 
SKLOP C: od skupne vrednosti javnega razpisa je bilo 15.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu 
C, ki jih je Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 1.000 €. 
 
V letu 2017 je bilo predvideno, da bo (so)financiranih okvirno 26 projektov za sledenje ciljem: 
SKLOP A: sofinanciranje štirih (4) projektov, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati 4.000 
€, 
SKLOP B: sofinanciranje sedmih (7) projektov, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati 
2.000 €, 
SKLOP C: sofinanciranje petnajstih (15) projektov, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati 
1.000€. 
 
Na osnovi vrednotenja se je pripravil seznam projektov, uvrščenih od najvišjega do najnižjega števila točk. 
Projekti so se sofinancirali ali financirali po vrstnem redu do porabe sredstev. 
 

II. 
 
Člani komisije so vsako prijavo ovrednotili glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje.  
Rezultati ocenjevanja so bili sledeči: 

 Prijavitelj Št. točk 
             
Znesek      

Naziv projekta  
 SKLOP A: 

 

1 

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI 
ZMAJ VELENJE 

100 

4.000 

Prenova programa in izvedba 
letnega taborjenja Rodu Jezerskega 
zmaja v Ribnem pri Bledu in v 
Mirtovičih pri Kolpi. 

 
2 ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB 100 4.000 Park s5 dogaja 

 
3 DRUŠTVO Universe 100 4.000 Theater of sickness 

 

4 
Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške 
doline 

100 4.000 Koncert na Letnem kinu 

 
 Prijavitelj Št. točk Znesek 

Naziv projekta  

5 
Plavalni klub Velenje 87 2.390 Izobraževanje mladih za delo z 

osebami s posebnimi potrebami 
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6 
DRUŠTVO TABORNIKOV RODU 'LILIJSKI 
GRIČ' PESJE 

85 0 Taborjenje v Savudriji 

 

7 
POČITNIŠKO DRUŠTVO KAŽIPOT 
VELENJE 

78 0 Nogomet in umetnost 

 

8 
Mladinski center Velenje, kultura in 
izobraževanje 

81 
0 

Mednarodni tabor: mednarodni 
pogled na zine in zinovsko 
ustvarjanje - KuniZINE 

 

9 
DRUŠTVO PRODUCENTOV 
ELEKTRONSKE GLASBE COGO 

86 0 Electronic Fortress 2017 

 

10 

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA, 
VELENJE 

70 

0 

SUMMER SCHOOL ON THE MOVE 
(Doživljajska pedagogika in 
kreativno ravnanje z odpadki za 
revitalizacijo otoka) 

 

11 
DRUŠTVO TABORNIKOV RODU 'LILIJSKI 
GRIČ' PESJE 

85 0 Gostovanje belgijskih skavtov pri 
tabornikih iz rodu Lilijski grič Pesje. 

 

12 
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO 
KULTURE-ŠPIL 

83 0 Last minute Koncertni cikel 

 
 SKLOP B: 

 

13 
Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške 
doline 

100 2.000 Opojne substance - Začasna sreča 

 

14 
DRUŠTVO URBANIH ŠPORTOV DUŠA 
VELENJE 

100 2.000 Pejt na skejt 

 
15 ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB 100 2.000 Večeri z uspešnimi podjetniki 

 

16 
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI 
ZMAJ VELENJE 

98 
2.000 

Vodniška šola - preko iskrivih 
taborniških izzivov do veščin za 
življenje 

 
17 ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB 97 2.000 Oktoberfestič 

 

18 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 
KONCENTRAT 

96 2.000 TRIBUTE TO PEKARNA 

 

19 
KULTURNO DRUŠTVO NASEDLEGA KITA 92 

2.000 
Od odpadka do umetnine 

 
 

20 
DRUŠTVO URBANIH ŠPORTOV DUŠA 
VELENJE 

89 2.000 2. Titov Skate Session 

 

 Prijavitelj Št. točk 
             
Znesek      

Naziv projekta  

21 
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE 
VINSKA GORA 

82 2.000 Večer na vasi 

 
22 ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB 77 0 Taborjenje v Ribnem 

 

23 
Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške 
doline 

78 0 Glasbeni cvetober 

 
24 ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB 81 0 Cikel stand up večerov 

 
25 TEA KOVŠE - SAMOZAPOSLENA V 

KULTURI, DRAMATURGINJA, 
80 0 MEHANIZEM SVETA - razbijanje 

koncertne rutine s plesnim  
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REŽISERKA IN ANIMATORKA LUTK dogodkom med poslušalci 

 SKLOP C: 
 

26 
Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške 
doline 

98 1.000 Avenija grafitov 

 

27 
Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške 
doline 

97 1.000 eMCe plac ozavešča 

 

28 

Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške 
doline 

95 
1.000 

Cikel galerijskih razstav RUM – 
Razstave Umetnikov Mlajše 
generacije 

 

29 
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI 
ZMAJ VELENJE 

90 960 Orientacijska tekmovanja RJZ 

 

30 
Zavod za izobraževanje in usposabljanje 
USPEŠEN.SI 

77 1.000 Organizacija hitrih zmenkov iskalcev 
zaposlitve z delodajalci 

 

31 
Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnih programov NOVUS 

77 1.000 Poslovni bonton za mlade  

 

32 
Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške 
doline 

75 1.000 Disco večeri 

 

33 
ŽUPNIJA SV. MARTIN VELENJE 75 820 Animiranje otrok na poletnem 

oratoriju 2017 
 

34 
Zavod za izobraževanje in usposabljanje 
USPEŠEN.SI 

74 0 Računalniški tečaj (Microsoft Office 
programi) 

 

35 
Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnih programov NOVUS 

74 0 Predstavitev poklicev 

 
 
 
 

III. 
 
Mestna občina Velenje je razpisala aktivnosti, povezane s projekti iz lokalnega programa razvoja delovanja 
mladih, v zneskih, kot je razvidno iz spodnje tabele. V tabeli smo prikazali, katere cilje iz strategije so 
prijavitelji uresničili in pri posameznih ciljih navedli prijavitelja ter projekt, ki je bil izveden in sofinanciran z 
namenom izpolnitve določenega cilja.  

 

SKLOP A - SOFINANCIRANJE DO 4.000 € 

 1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH 

1 A.1.1 mednarodne kolonije in tabori 

2 A.1.2. izmenjave dobrih praks med pobratenimi mesti 

3 A.1.3. izmenjave med šolami v Velenju, Sloveniji in Evropi 

4 A.1.4. mednarodne izmenjave za mlade z manj priložnostmi 

- Plavalni klub Velenje:  

Izobraževanje mladih za delo z osebami s posebnimi potrebami 

 2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
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5 A.2.1 počitniški izobraževalni tabori 

- DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE:  

Prenova programa in izvedba letnega taborjenja Rodu Jezerskega zmaja v Ribnem 
pri Bledu in v Mirtovičih pri Kolpi 

 3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

6 A.3.1 delovni počitniški tabori 

7 A.3.2. organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma 

8 A.3.3. start-up vikendi (od ideje do izvedbe in zagona ideje) 

 4. MLADI IN DRUŽBA 

9 A.4.1 mladinske delovne brigade 

10 A.4.2. medgeneracijski projekti (mladi za in z upokojenci) 

11 A.4.3. projektni tedni mladih na tematiko aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja, 
dobrodelnosti 

 5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 

12 A.5.1 koncert na Velenjskem gradu 

 

13 A.5.2. mladinski festival 

- ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB: Park s5 dogaja 

14 A.5.3. velik koncert ob jezeru 

- DRUŠTVO Universe: Theater of sickness 

- Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline: Koncert na Letnem kinu 

15 A.5.4. galerija na drevesu 

16 A.5.5. sklop alternativnih koncertov 

17 A.5.6. sklop dogodkov ob praznovanju meseca mladosti 

 6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 

18 A.6.1 urbani gladiator Velenje 

19 A.6.2. sklop alternativnih koncertov 

20 A.6.3. tematske in sprehajalne poti po Velenju in okolici – predlog za kratke in dolge izlete  
(označene, zbrane, zemljevidi, …) 

 7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI  

21 A.7.1 renovacija stanovanj socialno ogroženih družin 

 

SKLOP B - SOFINANCIRANJE DO 2.000 € 

 1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH 
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22 B.1.1 organizirani mladinski izleti v tujino 

23 B.1.2. gledališke igre v tujem jeziku 

24 B.1.3. šole v naravi v tujini 

25 B.1.4. več šolskih izletov in ekskurzij v tujino 

26 B.1.5. zaključni šolski izleti v tujino 

 2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

27 B.2.1 gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja 

28 B.2.2. izobraževanje izvedeno v naravi (učilnica v naravi) 

- DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE:  

Vodniška šola - preko iskrivih taborniških izzivov do veščin za življenje 

29 B.2.3. tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in 
naglušnimi, dislektiki,...) 

30 B.2.4. več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli 

 3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

31 B.3.1 podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo poslovanje) 

- ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB: Večeri z uspešnimi podjetniki 

32 B.3.2. predstavitev poklicev 

33 B.3.3. program pivovarne in pivnice v Velenju 

- ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB: Oktoberfestič 

 4. MLADI IN DRUŽBA 

34 B.4.1 sajenje dreves na zapuščenih področjih 

35 B.4.2. dobrodelni mladinski projekti 

 5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 

36 B.5.1 plesni dogodek na prostem 

37 B.5.2. sklop stand-up večerov 

38 B.5.3. projekti ohranjanja kulturne dediščine - šeg, navad in običajev 

- DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE VINSKA GORA: Večer na vasi 

39 B.5.4. sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov 

40 B.5.5. poulična umetnost (ples, glasba, razstave,…) 

41 B.5.6. delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika, ...) 

42 B.5.7. sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov 

43 B.5.8. dogodki in projekti na temo Velenje nekoč 

44 B.5.9. umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer 

- KULTURNO DRUŠTVO NASEDLEGA KITA: Od odpadka do umetnine 



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 5�  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

22 B.1.1 organizirani mladinski izleti v tujino 

23 B.1.2. gledališke igre v tujem jeziku 

24 B.1.3. šole v naravi v tujini 

25 B.1.4. več šolskih izletov in ekskurzij v tujino 

26 B.1.5. zaključni šolski izleti v tujino 

 2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

27 B.2.1 gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja 

28 B.2.2. izobraževanje izvedeno v naravi (učilnica v naravi) 

- DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE:  

Vodniška šola - preko iskrivih taborniških izzivov do veščin za življenje 

29 B.2.3. tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in 
naglušnimi, dislektiki,...) 

30 B.2.4. več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli 

 3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

31 B.3.1 podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo poslovanje) 

- ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB: Večeri z uspešnimi podjetniki 

32 B.3.2. predstavitev poklicev 

33 B.3.3. program pivovarne in pivnice v Velenju 

- ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB: Oktoberfestič 

 4. MLADI IN DRUŽBA 

34 B.4.1 sajenje dreves na zapuščenih področjih 

35 B.4.2. dobrodelni mladinski projekti 

 5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 

36 B.5.1 plesni dogodek na prostem 

37 B.5.2. sklop stand-up večerov 

38 B.5.3. projekti ohranjanja kulturne dediščine - šeg, navad in običajev 

- DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE VINSKA GORA: Večer na vasi 

39 B.5.4. sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov 

40 B.5.5. poulična umetnost (ples, glasba, razstave,…) 

41 B.5.6. delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika, ...) 

42 B.5.7. sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov 

43 B.5.8. dogodki in projekti na temo Velenje nekoč 

44 B.5.9. umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer 

- KULTURNO DRUŠTVO NASEDLEGA KITA: Od odpadka do umetnine 

 

45 B.5.10. viteški večeri na Velenjskem gradu 

46 B.5.11. sklop kulturno-umetniških dogodkov v Stari pekarni 

- KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KONCENTRAT: TRIBUTE TO PEKARNA 

  

 

6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 

47 B.6.1. sklop dogodkov na skate parku 

- DRUŠTVO URBANIH ŠPORTOV DUŠA VELENJE: 2. Titov Skate Session 

48 B.6.2. poletne športne igre (tekmovanje) na TRC Jezero 

49 B.6.3. color run and party 

50 B.6.4. obnova trim steze nad bazenom 

51 B.6.5. oživitev velenjske plaže ob večerih 

52 B.6.6. triatlon Velenje 

53 B.6.7. mladinsko založništvo 

54 B.6.8. sklop potopisnih predavanj in fotografskih popotniških razstav 

55 B.6.9. Alternativna in interaktivna vodenja za mlade po Velenju in okolici 

 7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI  

56 B.7.1 dnevni tabori in delavnice 

- DRUŠTVO URBANIH ŠPORTOV DUŠA VELENJE: Pejt na skejt 

57 B.7.2. terapije s pomočjo živali (psi, konji) 

58 B.7.3. dostopni turizem za mlade s posebnimi potrebami 

59 B.7.4. učenje slovenskega jezika za mlade priseljence 

60 B.7.5. tečaj znakovnega jezika 

61 B.7.6. pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za mlade) 

62 B.7.7. ulično mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi 

- Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline:  

Opojne substance - Začasna sreča 

 

SKLOP C - SOFINANCIRANJE DO 1.000 € 

 1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH 

63 C.1.1 informiranje in svetovanje o možnostih mednarodne mobilnosti 

64 C.1.2. druženja z mladimi, ki so študirali, delali in potovali v tujini 

65 C.1.3. finančna pomoč pri šolanju v tujini 
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66 C.1.4. razširitev učenja tujih jezikov (francoščina, španščina, ruščina, italijanščina ...) 

67 C.1.5. opravljanje prakse v tujini 

68 C.1.6. usposabljanje za bodoče delovno mesto v tujini 

69 C.1.7. mednarodno Velenje (predstavitev vseh natalitet, ki živijo v Velenju) 

70 C.1.8. PostCrossing oz. Pen Pal (dopisovanje pisem in kartic med novimi prijatelji po celem 
svetu) 

 2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

71 C.2.1 informativni dnevi že v 8. razredu 

72 C.2.2. predstavitev poklicev 

73 C.2.3. usposabljanje mladih na področju prve pomoči 

74 C.2.4. izobraževanje o bontonu 

- Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS:  

Poslovni bonton za mlade 

75 C.2.5. tržnica znanja in veščin (mreža mladih, ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju oz. 
inštrukcijah) 

76 C.2.6. čajanka v tujem jeziku 

77 C.2.7. kuharski tečaj 

78 C.2.8. tečaj grafičnega oblikovanja 

79 C.2.9. fotografski in multimedijski tečaj 

80 C.2.10. grafitarske delavnice 

- Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline: Avenija grafitov 

81 C.2.11. računalniški tečaj (Microsoft office programi) 

82 C.2.12. tečaji za življenje (kuhanje, likanje, pranje in likanje, plačevanje položnic, urejanje 
dokumentov,...) 

83 C.2.13. interaktivna spletna stran za dijake (predavanja, testi, seminarske naloge,...) 

84 C.2.14. izobraževanje za profesorje o različni uporabi izobraževalnih (neformalnih) metod 

 3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

85 C.3.1 en teden spoznavanja poklica namesto pouka 

86 C.3.2. podjetniški večeri z uspešnimi podjetniki, ki delijo izkušnje in motivirajo mlade za začetek 
poslovne poti 

87 C.3.3. podjetniški krožki na osnovnih in srednjih šolah 

88 C.3.4. organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci 

- Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI:  

Organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci 

 4. MLADI IN DRUŽBA 
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89 C.4.1 kreativni koši po mestu z motivacijskimi napisi 

90 C.4.2. posvojimo del reke Pako in skrbimo zanj 

91 C.4.3. sklop čistilnih akcij 

92 C.4.4. mladinski parlament (arena mladih) 

 5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 

93 C.5.1 sklop galerijskih razstav lokalnih mladih umetnikov 

- Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline:  

Cikel galerijskih razstav RUM – Razstave Umetnikov Mlajše generacije 

94 C.5.2. gledališče na prostem 

95 C.5.3. kino predstave na Letnem kinu 

96 C.5.4. glasbena šola 

 6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 

97 C.6.1 lan party 

98 C.6.2. tekmovanje v drugačnih urbanih športih v mestu (npr.: veslanje po reki Paki, tek z polnimi 
nakupovalnimi vrečkami čez ovire,…) 

99 C.6.3. disko večeri 

- Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline: Disco večeri 

100 C.6.4. tekmovanje o parkour-u 

101 C.6.5. kotički za sproščanje v naravi 

102 C.6.6. tekmovanje v mini golfu 

103 C.6.9. sklop orientacijskih tekmovanj 

- DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE:  

Orientacijska tekmovanja RJZ 

104 C.6.10. sklop pogovorov o aktualnih družbenih temah 

105 C.6.11. mladinska modna revija 

106 C.6.12. sklop dogodkov in projektov na vodnem mestu 

 7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI  

107 C.7.1 organizacija tekmovanja za amaterje in osebe s posebnimi potrebami 

108 C.7.2. delavnice osveščanja mladih kako pomagati sovrstnikom s posebnimi potrebami 

- Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline: eMCe plac ozavešča 

109 C.7.3. spremstvo mladih s posebnimi potrebami na koncertih (počitniško in študentsko delo) 

110 C.7.4. botrstvo na lokalnem nivoju 

111 C.7.5. organizacija dobrodelnega projekta 

112 C.7.6. projekt Moj veliki brat, moja velika sestra (skrb starejših mladih za mlajše mlade s 
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posebnimi potrebami in za otroke) 

- ŽUPNIJA SV. MARTIN VELENJE: Animiranje otrok na poletnem oratoriju 2017 

113 C.7.7. debatni in družabni večeri za mlade s posebnimi potrebami na najrazličnejše tematike 

 

IV. 
 
Na »Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017« je prispelo 35 prijav, ki so jih posredovale 
upravičene osebe. 
 
V postopek ocenjevanja so se uvrstile vse prijave.  
 
V sofinanciranje je bilo sprejetih 22 projektov, in sicer: 
- iz sklopa A: 5 projektov 
- iz sklopa B: 9 projektov in 
- iz sklopa C: 8 projektov. 
  
Za izvedbo teh projektov je Mestna občina Velenje namenila sredstva v višini 44.170 €.  
Vsi projekti, ki so bili sprejeti v financiranje, so bili realizirani. 
 
 
Številka: 660-04-0002/2017 
Datum: 5. 3. 2018 
 
Pripravila:  
Darja PLAZNIK, l.r.                                                                                                        Drago MARTINŠEK, l.r. 
višja svetovalka za kulturo in mladino                                                        vodja Urada za družbene dejavnosti 
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POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE 

SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V 
LETU 2017 

 
 

I. 
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) je v Uradnem listu RS, št. 12/2017, dne 10. marca 2017 
objavila »Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali 
projektov v Mestni občini Velenje v letu 2017« (v nadaljevanju: javni razpis). Javni razpis je trajal od 10. marca 
2017 do 10. aprila 2017, vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo v sprejemni pisarni MOV in na spletni 
strani www.velenje.si (za občane - Javne objave in razpisi).  
 
Postopek javnega razpisa je vodila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan skladno s Pravilnikom o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Strategijo razvoja socialnega varstva v MOV za 
obdobje od 2014 do 2020 in v skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa. 
 
Na razpis so se lahko prijavili za: 
SKLOP A in SKLOP A1: 
- da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v 

ustanovitvenih aktih; 
- da predlagan program in/ali projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in 

zdravstvenem varstvu; 
- da aktivno delujejo najmanj 1 leto (na dan oddaje predloga); 
- da imajo sedež v MOV (SKLOP A, sredstva v višini 12.000 €) oziroma  
- da izvajajo programe in/ali projekte, v katerega so aktivno vključeni občani MOV in nimajo sedeža v 

MOV (SKLOP A1, sredstva v višini 7.000 €) - pogoj: seznam članov s stalnim bivališčem v MOV ali št. 
uporabnikov z navedbo podatka o stalnem bivališču; 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih (za 
društva); 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 
prijavljenega programa in/ali projekta; 

- da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička; 
- da je prijavljen program in/ali projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave; 
- da prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa; 
- da se v primeru, če ima predlagatelj v MOV enoto, ter da se vsebinski del in finančna konstrukcija 

programa in/ali projekta nanašata izključno na to enoto; 
- da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, 

delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih 
virov. 

 
SKLOP B: 
- svojo dejavnost izvajajo na območju MOV in so registrirane v MOV najmanj 3 leta (na dan oddaje 

predloga); 
- cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička; 
- prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa; 
- program in/ali projekt izvajajo na območju in v interesu MOV; 
- imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa; 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 

prijavljenega programa in/ali projekta; 
- imajo izdelano realno financiranje programa in/ali projekta; 
- izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to, ali so njeni člani ali ne; 
- da predlagatelj in njegova odgovorna oseba ni bil in ni v kazenskem postopku; 
- so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 

10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljevanju: zakon o prostovoljstvu); 
- na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj 3 leta.  
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Prednostno so se sofinancirali programi in/ali projekti, katerih cilj je usmerjen v karitativno in socialno 
poslanstvo: nudenje materialne pomoči in zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v MOV. 
Na razpis so se lahko prijavile humanitarne organizacije, ki imajo sedež v MOV in so vpisane v razvid 
humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ki ga vodi Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

II. 
Na javni razpis so pravočasno prispeli predlogi petintridesetih (35) predlagateljev, deset (10) za sklop A, dvajset 
(24) za sklop A 1 in en (1) za sklop B. Vloge v roku za dopolnitev niso dopolnili štirje (4) predlagatelji, dve (2) 
vlogi pa sta bili kljub pozivu za dopolnitev ponovno poslani nepopolno. 
Vsaka prijava je bila ovrednotena glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav, ki so bila 
sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija je razdelila 25.000 EUR (za sklop A: 12.000 EUR, sklop A1: 
7.000 EUR in sklop B: 6.000 EUR), namenjenih za različne programe/projekte s področja socialnega in 
zdravstvenega varstva. 
 
Rezultati ocenjevanja in predlog razdelitve sredstev: 
 
SKLOP A: 
12.000 EUR : 1643 = 7,30371…EUR (vrednost točke)         

          Prijavitelji:                            Naziv programa:                                   Št. točk:         Znesek v €: 

1 DRUŠTVO ZA RAZVOJ 
ČLOVEŠKIH VIROV 
NOVUS 

''Družinski center Harmonija'' 
 225 1.643,33 

2 DRUŠTVO DIABETIKOV 
VELENJE 

Preventivno edukativno okrevanje ZAVRŽEN, 
predloga 

niso 
dopolnili v 

roku 

- 

3 DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV ŠALEK 

Program STAREJŠI ZA STAREJŠE 130 949,48 

4 ŠALEŠKI KORONARNI 
KLUB 

Vseživljenjska rehabilitacija 
koronarnih bolnikov – članov ŠKK 215 1.570,30 

5 DRUŠTVO ZA BOJ PROTI 
RAKU, Velenje 

Z roko v roki, korak pred rakom 215 1.570,30 

6 DRUŠTVO BOLNIKOV Z 
OSTEOPOROZO 
ŠALEŠKE DOLINE, 
Velenje 

Mi imamo radi svoje kosti 

195 1.424,22 

7 DRUŠTVO SOŽITJE 
Velenje 

Izboljšanje kvalitete življenja oseb z 
motnjami v duševnem razvoju 210 1.533,78 

8 DRUŠTVO INVALID 
KONOVO 

Pomoč invalidom 165 1.205,12 

9 VID, Velenje Skupine starejših ljudi za samopomoč 145 1.059,04 

10 DRUŠTVO AKTIVNIH 
OBČANOV DAO 

Dodatna učna pomoč in druge … 143 1.044,43 

SKLOP A1: 
7.000 EUR : 3386 = 2,06734…EUR (vrednost točke)                      
 

          Prijavitelji:                            Naziv programa:                                   Št. točk:         Znesek v €: 
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1 ZDRUŽENJE MULTIPLE 
SKLEROZE SLOVENIJE, 
Ljubljana 

Posebni socialni program združenja 
MS Slovenije 205 423,80 

2 DRUŠTVO PSORIATIKOV 
SLOVENIJE, Maribor 

Še več za življenje človeka s psoriazo 
140 289,43 

3 ŠENT, Ljubljana 

 

Dnevni center za zmanjševanje škode 
zaradi drog Velenje 195 403,13 

4 DRUŠTVO DEBRA 
SLOVENIJA 

Izboljšanje življenja  z bulozno… 
170 351,45 

5 DRUŠTVO CEREBRALNE 
PARALIZE SONČEK, 
Celje 

Terapija s pomočjo konja ZAVRŽEN, 
predloga 

niso 
dopolnili v 

roku 

- 

6 DRUŠTVO 
PARAPLEGIKOV JZ 
ŠTAJERSKE, Celje 

Kompenziranje invalidnosti 
 
 

205 423,80 

7 DRUŠTVO KLIC UPANJA Psihološka pomoč osebam v stiski 
200 413,47 

8 DRUŠTVO DIALIZNIH IN 
LEDVIČNIH BOLNIKOV, 
Celje 

Izboljšanje socialnega in 
zdravstvenega stanja ledvičnih in 
dializnih bolnikov 

190 392,79 

9 JZ SOCIO Celje Terensko delo z odvisniki 

165 341,11 

10 SLOVENSKO DRUŠTVO 
ZA CELIAKIJO, Celje 

Usposabljanje bolnikov s celiakijo za 
zdravo in aktivno življenje 190 392,79 

11 SLOVENSKO 
ZDRUŽENJE ZA 
PREPREČEVANJE 
SAMOMORA 

Psihološko svetovanje za 
posameznike, pare in družine v stiski 

185 382,46 

12 DRUŠTVO PROJEKT 
ČLOVEK, Ljubljana 

Program Projekt Človek 
 

160 

 

330,77 

13 DRUŠTVO REVMATIKOV 
SLOVENIJE, Ljubljana 

Program rehabilitacije, ohranjanja 
psihofizičnega zdravja, svetovanja,… 
 

185 382,46 

14 DRUŠTVO REJNIC 
CELJSKE REGIJE, Celje 

Zmanjševanje socialne izključenosti 
otrok in mladostnikov, ki živijo v 
rejniških družinah 
 

176 363,85 

15 NEFRON, DRUŠTVO 
LEDVIČNIH BOLNIKOV 
CELJE 

Kronična ledvična bolezen ne pomeni 
konec življenja 

150 310,10 
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16 REJNIŠKO DRUŠTVO 
SLOVENIJE, Lendava 

Socialno vključevanje posebej 
ranljivih skupin 
 

155 320,44 

17 INVALIDSKO DRUŠTVO 
ILCO 

Delovanje invalidnih oseb s stomo ZAVRŽEN, 
predloga 

niso 
dopolnili v 

roku - 

18 INŠTITUT VIR, Celje Preprečevanje odvisnosti in 
rehabilitacija uporabnikov drog 

ZAVRŽEN, 
nepopolna 
dopolnitev - 

19 MEDOBČINSKO 
DRUŠTVO SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH, Celje 

Preprečevanje in blaženje socialnih 
ter psihičnih posledic izgube vida 
 

ZAVRŽEN, 
predloga 

niso 
dopolnili v 

roku - 

20 JONATAN PRIJATELJ Delavnice in predavanje za starše 
otrok z rakom 

180 372,12 

21 PRAVNO 
INFORMACIJSKI 
CENTER PIC 

Nudenje brezplačne pravne pomoči ZAVRŽEN, 
nepopolna 
dopolnitev - 

22 BELI OBROČ SLOVENIJE Pomoč žrtvam nasilja 185 382,46 

23 DRUŠTVO ZA KRONIČNO 
VNETNO ČREVESNO 
BOLEZEN, Maribor 

Neodvisno življenje oseb s kronično 
vnetno črevesno boleznijo 
 
 

180 372,12 

24 USTANOVA MALI VITEZ, 
Ljubljana 

 

Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so 
v otroštvu prebolele raka 
 170 351,45 

 

SKLOP B: 

6.000,00 EUR : 100 = 60 EUR (vrednost točke)                      
          Prijavitelji:                            Naziv programa:                                    Št. točk:         Znesek v €: 

1 ŽUPNIJSKA KARITAS 
Velenje 

Karitativna in socialna dejavnost 
 100 6.000 

 
Vsi programi in/ali projekti, ki so bili sprejeti v financiranje, so bili v letu 2017 realizirani. 
 
Številka: 403-04-0003/2017-590 
Datum: 14. 2. 2018 
  
Pripravila:                                                                                                   
Ines GRIČAR LOČNIKAR, univ. dipl. inž., l.r.                                                      
višja svetovalka za zdravstvo in socialo 

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

vodja Urada za družbene dejavnosti 
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POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA INVALIDOV V MESTNI OBČINI 
VELENJE ZA LETO 2017 

 
 
Leta 2003 je Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje predlagalo Mestno občino Velenje za 
naziv »Občina po meri invalidov«. Zveza delovnih invalidov Slovenije je leto kasneje občini podelila naziv, ki 
ga ohranja vse do danes.  
 
S projektom »Občina po meri invalidov« želimo doseči naslednje: 

- Izboljšati obveščanje in osveščanje občank in občanov o položaju, pravicah in potrebah invalidov, 
njihovem uveljavljanju kot neodvisnih državljanov in integraciji v vsa dogajanja v občini (okrogle mize, 
konference, osveščanje otrok v osnovnih šolah,…). 

- Zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v procese odločanja na občinski ravni, na področjih, ki so 
pomembna za invalide (Svet za invalide pri Mestni občini Velenje, Aktivi delovnih invalidov). 

- Razvijati podporno okolje, službe, programe, ki omogočajo čim bolj neodvisno življenje invalidov in 
poudarjanje njihovih sposobnosti (zaposlitvena rehabilitacija, pomoč na domu, izvajanje programov 
Zdravstvenega doma Velenje, socialna vključenost, brezplačni obiski prireditev,…). 

- Odpravljanje ovir, ki otežujejo ali onemogočajo neodvisno življenje invalidov, to je ureditev dostopov: 
klančine, parkirna mesta, dvigala, stopniščni vzpenjalci, bankomati za slepe in slabovidne, brezplačni 
mestni avtobus Lokalc). 

- Ostalo: dodelitev ali zamenjava stanovanj, brezplačno koriščenje dvoran, dodelitev izrednih pomoči 
invalidom, sofinanciranje programov invalidskim društvom, sofinanciranje javnih del. 

 
Smernice, katerim sledimo, smo zapisali v Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje 
za obdobje 2014-2017. V veliko pomoč pri izvajanju ukrepov je Svet za invalide Mestne občine Velenje.  

 
V spodnjih poglavjih so zajete aktivnosti društev, zavodov in organizacij v Mestni občini Velenje, ki so se 
odločili predstaviti aktivnosti, ukrepe v poročilu za leto 2017.  
 

1. OSVEŠČANJE, SVETOVANJE IN INFORMIRANJE  
 

Svet za invalide Mestne občine Velenje se je v preteklem letu sestal enkrat. Odločil je, da se lokacije 
slušnih zank v Mestni občini Velenje, katere so namenjene gluhim in naglušnim osebam, objavijo na spletni 
strani Mestne občine Velenje (www.velenje.si).  
 
7. mednarodni medgeneracijski festival, pod sloganom »Modrosti narave za vse generacije« je potekal v 
Velenju, med 25. in 27. majem 2017. K organizaciji smo pristopili Mestna občina Velenje, Dom za varstvo 
odraslih Velenje, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Ipak inštitut, Šaleška pokrajinska zveza društev 
upokojencev Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Udarnik MC Velenje, Festival Velenje, Rokometni klub 
Gorenje Velenje in Ženski rokometni klub Velenje.  

Namen festivala je bil združiti čim več ljudi vseh generacij, v različnih aktivnostih. Družili so se otroci, 
mladi, predstavniki srednje generacije, starejši in invalidi. S festivalom smo želeli spodbuditi medgeneracijsko 
sodelovanje, povezovanje in dialog. 

Invalidi so na otvoritvi festivala sodelovali v kreativnih delavnicah, bili so slušatelji na okrogli mizi »Zdrav 
duh v zdravem telesu« in predavanju »Včasih drugače, kako pa danes?«. Na zaključku festivala pa so se 
predstavili s plesom in po svojih zmožnostih sodelovali pri teku starejših, s katerim smo želeli opozoriti na 
zmanjšane fizične zmogljivosti ljudi. 

 
V mesecu novembru smo organizirali nadaljevalni tečaj za družinske oskrbovalce svojcev, ki se ga je 
udeležilo pet občank. Pogoj za obiskovanje tečaja je bil uspešno opravljen osnovni tečaj v letu 2015, ki ga je 
zaključilo 77 občank in občanov. 20-urni nadaljevalni tečaj je zajemal teoretični in praktični del. Teoretični del 
je bil sestavljen iz predavanj o pomenu komunikacijskih veščin v paliativni oskrbi, o paliativni oskrbi v 
domačem okolju, prehrani težko bolnega svojca, kontinuirani oskrbi bolnika s podkožno infuzijo zdravil in 
fizioterapevtskih napotkih za oskrbo bolnega družinskega člana. Pri praktičnih vajah so tečajniki poglobili 
znanje iz umivanja in razkuževanja rok, pomena uporabe rokavic pri praktičnem delu rokovanja z bolnikom, 
izvedeli so, kako poteka jutranja osebna nega ter ustna nega pri nepomičnem bolniku in hranjenje. Tečajniki 
so v osmih urah praktičnih vaj izvedeli še več pomembnih napotkov, ki jim bodo pomagali pri premagovanju 
težav, pri skrbi za svojce. Tečajniki so prejeli interno gradivo, ki jim bo pomagalo osvežiti znanje, ko ga bodo 
potrebovali. Prejeli so tudi potrdilo o opravljenem nadaljevalnem tečaju. 
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V mesecu decembru obeležujemo mednarodni dan invalidov in v Mestni občini Velenje tudi sicer 
namenjamo invalidom ter osebam s posebnimi potrebami posebno pozornost. Župan Mestne občine Velenje 
Bojan Kontič je 30. novembra, v Domu kulture Velenje, sprejel članice in člane invalidskih organizacij ter 
drugih društev Mestne občine Velenje, ki delujejo na področju sociale. Na sprejemu je nastopil priznan 
glasbenik Velenjčan Mihael Hrustelj. 
 
V mesecu juliju 2017 je bila uveljavljena sprememba Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – ZIMI, kar je 
vplivalo na sprejetje dveh podzakonskih aktov. S 13. 7. 2017 je začel veljati Pravilnik o EU kartici ugodnosti za 
invalide. Na Upravni enoti Velenje so vsem invalidom, ki so podali vlogo za pridobitev kartice ter 
predstavnikom invalidskih organizacij na območju Mestne občine Velenje, nudili vso strokovno pomoč. Z 
dnem 27. 7. 2017 pa je začel veljati spremenjen Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. 

Upravna enota je v septembru 2017 sodelovala pri snemanju prispevka za oddajo Prisluhnimo tišini na 
TV SLO, v zvezi s pridobivanjem kartice ugodnosti za invalide.  
 
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 naslednje 
aktivnosti: okrogle mize, delavnice, razstave, spodbujanje športnih aktivnosti invalidov, prispevki na lokalni 
televiziji VTV in druge. 
 
Na regionalni televiziji VTV Velenje so v preteklem letu v informativni oddaji VTV magazin objavili tri 
prispevke o invalidih in starejših: 

- Srečanje odraslih s posebnimi potrebami v Velenju; 
- Sprejem za starejše  občanke in občane Mestne občine Velenje;  
- Dedek Mraz in podžupan Mestne občine Velenje razveselila varovanke in varovance Varstveno 

delovnega centra SAŠA Velenje. 
V oddajah Dobro jutro so trikrat govorili o temah, ki so bile povezane z invalidi. To so:  

- Medobčinsko društvo invalidov Velenje; 
- Javljanje v živo: Srečanje oseb s posebnimi potrebami ob Velenjskem jezeru; 
- Skupina Delfinčki Plavalnega kluba Velenje odlični na EP. 

 
V oddaji Regionalne novice so objavili devet novic, ki so govorile o življenju invalidnih oseb: 

- Spominki iz VDC SAŠA enote Ježek v Muzeju Velenje;  
- V Muzeju Velenje predstavili nove spominke, delo varovancev VDC Ježek;  
- Na Mestni občini Velenje čakajo na gradbeno dovoljenje za oskrbovana stanovanja;  
- Ob Velenjskem jezeru srečanje oseb s posebnimi potrebami;  
- 93 oseb s posebnimi potrebami na srečanju v Velenju;  
- Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič pripravil sprejem za starejše občanke in občane;  
- Velenje je invalidom in starosti prijazno mesto; 
- Podžupan Mestne občine Velenje in Dedek Mraz razveseljevala; 
- Podžupan Mestne občine Velenje in Dedek Mraz obiskala CUDV SAŠA Ježek v Velenju; 
- Odprli razstavo del Franca Avberška; 
- V Muzeju premogovništva Velenje svoja dela razstavlja Franc Avberšek.  

 

 

2. STROKOVNO-PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI 
 
Urad za družbene dejavnosti na Mestni občini Velenje skrbi za (do)plačevanje oskrbe in bivanja občankam 
in občanom Mestne občine Velenje, ki so vključeni v institucionalno varstvo v splošnih, posebnih in varstveno-
delovnih centrih po Zakonu o socialnem varstvu, mesečno v povprečju devetdesetim občankam in občanom. 
Poleg tega je Mestna občina Velenje financirala pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma družinske 
pomočnice po Zakonu o socialnem varstvu, letno v povprečju dvajsetim upravičenkam in upravičencem. V 
preteklem letu so v povprečju osemdesetim uporabnikom mesečno zagotovili pomoč na domu. Osemdesetim 
uporabnikom so v programu Javna kuhinja, v Domu za varstvo odraslih Velenje, zagotovili brezplačen topli 
obrok. Poleg tega imajo socialno ogrožene občanke in občani Mestne občine Velenje možnost uveljavljanja 
pravice do enkratne izredne denarne pomoči. V preteklem letu je bilo obravnavanih približno 380 vlog, med 
prosilce pa je bilo razdeljenih 85.000 EUR. V Mestni občini Velenje deluje tudi Odbor za pomoč občankam in 
občanom, katerega namen je uravnoteženo koordiniranje dobrodelnih aktivnosti za pomoč posameznikom in 
družinam. Pomoč je namenjena najbolj ogroženim občankam in občanom Mestne občine Velenje.  
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Urad zagotavlja tudi športno rekreativne programe za odrasle z oviranostmi in otroke s posebnimi potrebami 
iz sredstev javnega razpisa za šport. V preteklem letu so s sredstvi podprli program športa za invalide dvema 
društvoma v Mestni občini Velenje, katera izvajata naslednje programe: kegljanje, pikado, šah, ribištvo, 
pohodništvo, namizni tenis, plavanje. Zagotavljajo tudi sofinanciranje plavalnega tečaja skupine Delfinčki v 
Plavalnem klubu Velenje, ki jo sestavljajo osebe s posebnimi potrebami ter sofinanciranje športne vzgoje 
otrok in mladine s posebnimi potrebami. 

Na Uradu za družbene dejavnosti redno spremljajo potrebe po različnih oblikah pomoči invalidom, ki se 
bodo v lokalnem okolju pojavljale v prihodnje.  

 
V Mestni občini Velenje od meseca marca 2014 izvajamo projekt »Donirana hrana«, katerega glavni 
namen je organizirati prevzem in predajo hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti in bi jo drugače 
trgovci ob koncu dneva dali v uničenje. Hrano v Velenju donirajo Mercator Center, Interspar Šalek, 
Interspar Velenjka in Spar Center. Prevzem hrane poteka vsak dan po obratovalnem času trgovin, tudi 
med vikendi in prazniki.  

V letu 2017 so sodelujoči v projektu razdelili 4,4 ton sadja, zelenjave, pečenega mesa, sendvičev in 
ostalih mesnih izdelkov ter 82.385 kosov kruha, pekovskega peciva, mlečnih izdelkov, mleka in jajc. 
Skupna vrednost razdeljene podarjene hrane znaša 105.396 evrov.  

Krovno projekt koordinira Zveza Lions klubov Slovenije, v Velenju pa prevzem hrane organizirajo 
prostovoljci Lions kluba Velenje, Rotary kluba Velenje, Območnega združenja Rdečega križa Velenje in 
Strokovnega sveta za socialna vprašanja pri Območni organizaciji Socialnih demokratov Velenje, ki vsak 
večer podarjeno hrano dostavijo v zbiralnico, v Domu za varstvo odraslih Velenje, kjer jo primerno 
shranijo do jutra. Zjutraj hrano izmenično prevzamejo prostovoljci Društva upokojencev Velenje, Društva 
Invalid Konovo in Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline. Le-ti hrano na osnovi urejenih 
seznamov razdelijo socialno ogroženim posameznikom in družinam.  

Ker je projekt »Donirana hrana« med občankami in občani Mestne občine Velenje dobro sprejet, ga 
bodo prostovoljci velenjskih organizacij izvajali tudi v prihodnje.  
 
Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje je polnopravni član Zveze delovnih invalidov 
Slovenije (ZDIS). Članstvo društva je sestavljeno iz Odbora invalidov Mestne občine Velenje, Odbora 
invalidov občine Šoštanj, Odbora invalidov občine Šmartno ob Paki in Aktiva delovnih invalidov 
Premogovnik Velenje. 

Društvo je pričelo leto z včlanitvijo za obdobje 2017, v mesecu marcu so izvedli občne zbore in 
volitve novega predsednika Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje.  

V društvu izvajajo številne aktivnosti. Člani sodelujejo v različnih športnih panogah, kot so smučanje, 
streljanje z zračnim orožjem, balinanje, ribištvo, šah, namizni tenis, kegljanje, pikado, plavanje. V mesecu 
septembru so organizirali že tradicionalni 43. Avto rally MDI Šaleške doline Velenje.  

Udeleževali so se rokodelskih delavnic in delavnic, ki jih izvaja Zveza delovnih invalidov Slovenije. 
Ženski pevski zbor Društva upokojencev Velenje in Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline 
Velenje je izvajal revije in koncerte tako v lokalnem okolju kot tudi drugod po Sloveniji. Člani so se 
udeležili tradicionalnih srečanj invalidov Slovenije v Logarski dolini in na Kopah. V projektu »Donirana 
hrana« so člani prostovoljci skozi vse leto sodelovali pri organizaciji in dostavi podarjene hrane socialno 
ogroženim članom. Prav tako so prostovoljci obiskali in obdarili stanovalce Doma za varstvo odraslih 
Velenje. Ob koncu leta so pripravili izobraževanje »Gasilec«. 

 
 »Invalid« Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Konovo prostovoljno in neodvisno združuje 
interesno povezane invalide – člane, z namenom ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih 
potreb invalidov ter oseb z invalidnostjo in na organiziran način zastopa njihove interese. V društvu izvajajo 
programe, ki zagotavljajo vzdrževanje pristnih medčloveških odnosov, ohranjanje in krepitev zdravja ter 
socialno vključenost slehernega posameznika: 
 

- Usposabljanje ortopedsko gibalno oviranih invalidov za samostojno življenje, pri čemer so invalidi 
enkrat tedensko koristili strokovno vodene fizioterapevtske vaje, nordijsko hojo in magnetno terapijo. 

- Pomoč invalid invalidu – pomoč na domu, bolnišnicah, domovih za varstvo odraslih. Prostovoljci 
uporabnikom prinašajo toplino, nasvete, dobro voljo, druženje, pogovor, skromna darila. Prav tako jim 
pomagajo pri delu, nudijo jim pomoč pri gospodinjstvu, domačih opravilih, urejanju grobov, ohranjanju 
osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Z uporabniki se odpravijo v trgovino po 
nakupih, na sprehode, po zdravila v lekarne, nudijo jim pomoč pri plačilu položnic, spremstvo na 
kopanje v termah, na fizioterapije, v laboratorij.  
Program je izvajalo 26 prostovoljcev pri 103 članih - uporabnikih, ob koncu leta pa so obdarili 39 
invalidov. 
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- Plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov, pod strokovnim vodstvom v 
termah Topolšica. 

- Rehabilitacija v slovenskih termah, z namenom ohranjanja in izboljšanja zdravja invalidov in oseb z 
invalidnostjo.  

- Izvajanje humanitarne dejavnosti. V sodelovanju z banko hrane Sibahe in v projektu »Donirana 
hrana« so prostovoljci pripravili prehrambene pakete in jih razdelili pomoči potrebnim občankam in 
občanom Mestne občine Velenje. V programu sodeluje 5 prostovoljcev, ki je v letu 2017, razdelilo 
živila med 48 družin s 106 posamezniki. 

 
Društvo skrbi tudi za usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev. S programom usposabljanje za aktivno 
življenje izvaja društvo različne ustvarjalne delavnice, pripravljajo srečanja, bralne ure, ure smeha, člani se 
udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo gledališče, muzeje in strokovne ekskurzije. V društvu že vrsto let 
deluje mešani pevski zbor, ki se udeležuje raznih krajevnih prireditev. V programu »invalidom in osebam z 
invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija« izvajajo redno organizirano ter strokovno vodeno športno vadbo. 
Redne športne vadbe in srečanj v kegljanju na vrvici, streljanju z zračno puško ter pikada se je udeleževalo 
preko sto članov društva, ki se lahko pohvalijo s številnimi pokali in posamičnimi medaljami. Med drugim so v 
preteklem letu organizirali tudi športne igre Zveze društev invalidov Slovenije v streljanju z zračno puško in IV. 
meddruštveni turnir v pikadu. 

Mestni občini Velenje izvajajo posamezna društva Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje 
projekt »Starejši za starejše«. Nosilec projekta je Zveza društev upokojencev Slovenije, ki delno zagotavlja 
finančna sredstva za izobraževanje, svetovanje, vodenje, pomoč in druge potrebne aktivnosti v zvezi z 
izvajanjem ter materialne stroške za neposredno delo v društvih upokojencev. V Mestni občini Velenje projekt 
izvajajo posamezna društva Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje in sicer: Društvo 
upokojencev Velenje, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje z Društvom upokojencev Škale, Društvo 
upokojencev Šalek, Društvo upokojencev Vinska gora, Društvo upokojencev Šentilj pri Velenju, Društvo 
upokojencev Paka pri Velenju. 
 
Projekt se izvaja s prostovoljnim delom. Prostovoljci obiskujejo občanke in občane Mestne občine Velenje, ki 
so starejši od 69 let in ob prvem obisku na podlagi vprašalnika zberejo podatke o razmerah starejših in o 
morebitni potrebi po pomoči. 

Potrebno pomoč jim organizirajo v okviru posameznega društva ali potrebe posredujejo ustreznim 
organizacijam, kot so Območno združenje Rdečega križa Velenje, Karitas Velenje, patronažna služba 
Zdravstvenega doma Velenje, Center za socialno delo Velenje in Mestna občina Velenje. 

Poleg prvih obiskov, ki jih opravljajo prostovoljci, obiskujejo starejše na njihovo željo tudi večkrat na leto 
ali celo vsak mesec. 
 
V projekt je vključenih okoli 60 prostovoljcev, ki jih v posameznem društvu vodi društveni koordinator. 
Prostovoljci obiskujejo tako osebe starejše od 69 let kot tudi invalide, pri katerih starostna meja ni pomembna. 
Obiskovancem je glede na njihove potrebe in želje nudeno: 

- pomoč na domu: druženje, sprehodi, prevozi, pomoč pri hišnih opravilih, branje, dostava iz trgovine, 
dostava hrane, dostava humanitarnih paketov; 

- pomoč v obliki družabnih iger in športnega udejstvovanja ter rekreacije; 
- pomoč v obliki sodelovanja s patronažno službo Zdravstvenega doma Velenje, Centrom za socia lno 

delo Velenje in Mestno občino Velenje. 
Programu Starejši za starejše je Evropski parlament podelil nagrado Državljan Evrope za leto 2017. Evropski 
parlament nagrado na predlog evropskih poslank in poslancev podeljuje vsako leto, prejme pa jo izbrana 
peščica posameznikov ali skupin, ki s svojim delovanjem konkretno prispevajo k uresničevanju načel Listine 
temeljnih pravic Evropske unije. Evropski parlament je prepoznal pomen prostovoljske medsebojne pomoči in 
nagrado utemeljil takole: 
»Evropski parlament ugotavlja, da program predstavlja primer dobre prakse na področju prostovoljstva, ki 
omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. Skozi prizadevanja za boljše razumevanje in razvoj 
kulture sodelovanja med generacijami pa odseva pomembne evropske vrednote prostovoljstva, humanizma, 
solidarnosti, povezanosti, vzajemnega razumevanja in sočutja.« 
 
Društvo upokojencev Velenje izvaja, z namenom izboljšanja življenja starejših, invalidov v Mestni občini 
Velenje, številne projekte: Starejši za starejše, Donirana hrana, Slovenska banka hrane Sibahe in družbeno 
koristna dela v sodelovanju s Centrom za socialno delo Velenje. 

V preteklem letu je v projektu »Starejši za starejše« sodelovalo devet prostovoljcev, ki so pri dvanajstih 
obiskovancih opravljali različne aktivnosti: pomoč v gospodinjstvu, prevoz k zdravniku, kidanje snega, delo na 
vrtu, priprava drv, pleskanje,… V sodelovanju z drugimi prostovoljskimi organizacijami so trikrat tedensko 
razdeljevali podarjeno hrano v projektu »Donirana hrana«. Od banke hrane Sibahe so prejeli okoli 10 ton 
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prehranskih izdelkov, ki so jih prevzemali v skladiščih v Velenju, na Polzeli in v Štorah. Skupno so podarili 
pakete več kot 150 prejemnikom. Ob koncu leta 2017 so prekinili sodelovanje z Banko hrane Sibahe, zaradi 
neustreznih prehranskih izdelkov. 

Prostovoljci v društvu so skupaj z Ženskim in Moškim pevskim zborom Društva upokojencev Velenje, 
Kavškimi pevci in Starovaškimi veseljaki pripravili nastop in razveseljevali oskrbovance v okoliških domovih za 
starejše. 

V letu 2016 je Društvo upokojencev Velenje s pomočjo Zlate mreže iz Ljubljane in donatorjev (Poslovni 
sistem Mercator, d.d.) pridobilo prostor za Zlati kotiček. Slednji je stičišče za srečevanje srebrne in zlate 
generacije občank in občanov Mestne občine Velenje. Kotiček je odprt med delavniki, v njem pa so se izvajale 
razstave, predavanja, družabna srečanja, delavnice ročnih del. Z mesecem februarjem 2018 se je Zlati 
kotiček, zaradi povečanega števila aktivnosti in obiskovalcev, preselil v večji prostor. 

Območno združenje Rdečega križa Velenje je v preteklem letu, v sklopu Krajevnih organizacij Rdečega 
križa, izvajalo naslednje aktivnosti na področju pomoči invalidom: 

- predavanja o zdravem načinu življenja, ki jih izvajajo po krajevnih organizacijah (sladkorna bolezen, 
visok krvni pritisk, bolezni raka, …); 

- meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, trigliceridov; 
- 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. 

 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je v preteklem letu izvajalo naslednje programe, v okviru 
katerih so izvedli številne aktivnosti: 

 
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in 

gluhoslepih 
Program pripomore k enakovrednemu in samostojnemu vključevanju v življenje ter delo gluhih in naglušnih. 
V okviru programa je uporabnikom, njihovim družinam in svojcem nudena osebna pomoč pri soočanju s 
težavami ter reševanju nepredvidenih situacij. Udeležence programa so seznanili z novostmi na področju 
zakonodaje in ostalih življenjskih področjih, npr. Evropska invalidska kartica ugodnosti. Aktivnosti, ki so jih 
izvajali je veliko: svetovanje in pomoč pri pisanju prošenj, reklamacij ter pisem, izpolnjevanje vlog, tedenska 
družabna srečanja in srečanja naglušne skupine za samopomoč,… Seznanjali ter osveščali so starše in 
svojce o problematiki gluhote, naglušnosti, gluhoslepote. V novoustanovljeni skupini oseb s polžkovimi 
vsadki »Kohlearji« so izvedli srečanje za izmenjavo medsebojnih izkušenj. Poleg tega so izvedli tudi številne 
dogodke, in sicer: potopisno predavanje, predavanje o nasilju nad invalidi, strokovna ekskurzija po Krasu, 
predavanje o homeopatiji, tehnikah sproščanja, vzgoji psa in številni drugi. 
2. Informativna dejavnost 

Program zajema navezovanje stikov in sodelovanje z različnimi institucijami ter lokalno skupnostjo. 
Uporabnike in širšo javnost so redno obveščali o aktivnostih v društvu, problematiki okvare sluha, pravicah ter 
posebnih potrebah oseb z okvaro sluha, tehničnih pripomočkih. Svoje člane obveščajo o dejavnostih društva 
tako preko oglasnih desk, pošte kot tudi preko medijev, elektronske pošte in družabnega omrežja Facebook. 
Prav tako so v društvu izdali letno glasilo Glas tišine.  
3. Kultura gluhih 

Slednji program pripomore, da se lahko osebe z okvaro sluha udejstvujejo, popestrijo dogajanje in pokažejo 
svoje izrazne sposobnosti. Udeleženci so bili vključeni v kulturne aktivnosti, pripravo gledaliških predstav, 
deklamacije, ustvarjalne delavnice (izdelovanje aranžmajev in voščilnic, delavnica afriškega bobnanja, risanje 
mandal,…) in predavanja, kulturne ter strokovne ekskurzije po Sloveniji. 
4. Rekreacija in šport 

Gre za aktivnosti, ki sta eni izmed glavnih oblik preživljanja družabnega življenja oseb z okvaro sluha v 
prostem času, pri kateri so gluhi, naglušni in gluhoslepi udeleženci skoraj enakovredni slišečim. Program je 
obsegal različne športne panoge, krepitev psihofizične kondicije, tekmovanja (badminton, odbojka, ribolov,…) 
rekreativne in planinske pohode. 
 
V letu 2017 je Društvo Sožitje Velenje (Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju) izvajalo aktivnosti za izboljšanje življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju (OMDR) v treh 
programskih sklopih: 

- V okviru programa, za usposabljanje in razbremenjevanje družin z OMDR, je bil v mesecu oktobru 
organiziran štiri dnevni seminar v Letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču, katerega se je 
udeležilo 82 članov društva. 

- V okviru rehabilitacijskih in rekreacijskih programov, je bilo organiziranih deset srečanj v Termah 
Topolšica (plavanje in vadba v vodi) in deset srečanj z bowlingom ter pikadom. Šestnajstim plavalcem 
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skupine Delfinčki iz Plavalnega kluba Velenje je bila omogočena udeležba na športnih prireditvah 
Specialne Olimpijade Slovenije. 

- V sklopu posebnih socialnih programov, je bilo organizirano naslednje:  
 tradicionalno prednovoletno srečanje družin, katerega se je udeležilo 148 članov; 
 ekskurzija, ob prazniku češenj v Goriških Brdih;  
 obisk petnajstih družin z OMDR na domu, katere niso vključene v nobeno obliko 

institucionalnega varstva ali izobraževanja; 
 predavanje za starše oziroma skrbnike o avtizmu; 
 tri klubska srečanja mladih z OMDR (plesna prireditev, klubski piknik, ogled kino 

predstave). 
 

Na Centru za socialno delo Velenje v okviru svojega delovanja, na področju varstva oseb s posebnimi 
potrebami pomagajo pri uveljavljanju različnih pravic s področja zaščite in varstva invalidov oziroma oseb s 
posebnimi potrebami, ki imajo različne vrste oviranosti. V nadaljevanju je predstavljen potek obravnave oseb s 
statusom invalida v okviru njihovih pristojnosti. 

Invalidi so, po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (v nadaljevanju: 
ZDVDTPO), zmerno, huje in hudo duševno prizadete osebe, ki se ne morejo usposobiti za samostojno 
življenje ter delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški dobi do dopolnjenega 18. leta 
starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta. Center za socialno delo 
osebam z zmerno, težjo, težko duševno prizadetostjo in težjo telesno prizadetostjo ter kombinirano motnjo, z 
dopolnjenim 18. letom, ureja status invalida in pravico do nadomestila za invalidnost. Invalidski komisiji ZPIZ-a 
na vlogo stranke posredujejo ustrezno dokumentacijo v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatka za tujo 
pomoč in nego ter na osnovi njihovega mnenja izdajo ustrezno odločbo. Starše otrok s težjo in težko motno v 
razvoju pred njihovim 18. letom usmerjajo k vložitvi predloga za podaljšanje roditeljskih pravic. V letu 2017 so 
petim osebam iz Mestne občine Velenje na novo priznali status invalida po ZDVDTPO. 

Invalidom so po zakonu omogočene naslednje oblike varstva: denarne pravice (denarno nadomestilo za 
invalidnost in dodatek za tujo pomoč in nego), varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih ter varstvo v  
drugi družini. V letu 2017 se je ena oseba s statusom invalida po ZDVDTPO iz Mestne občine Velenje 
vključila v zavod. 

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam/invalidom s težko motnjo v 
duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 
življenjskih potreb. Vlogo lahko upravičenci vložijo na centrih za socialno delo. Mnenje o tem ali gre za 
invalidno osebo in o ustreznosti izbranega družinskega pomočnika izda invalidska komisija Zavoda za 
pokojninsko in invalidko zavarovanje. Center za socialno delo v odločbi o priznanju pravice do družinskega 
pomočnika odloči tudi o prispevku invalidne osebe in prispevku zavezancev oziroma občine k plačilu ali 
doplačilu sredstev, ki jih občina namenja za pravice družinskega pomočnika. V letu 2017 je bilo v evidenci 
skupaj enaindvajset oseb iz mestne občine Velenje, ki imajo pravico do družinskega pomočnika. 

Pravice gluhih oseb do tolmačenja določa Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (v 
nadaljevanju: ZUSZJ), ki določa pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in 
način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v 
življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družabnega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi 
možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha. Osebe, ki želijo uveljavljati zgoraj naštete pravice, morajo 
na centru za socialno delo podati vlogo. Center nato na podlagi mnenja strokovne komisije izda odločbo, gluhi 
osebi pa se izda izkaznica in vavčerji za plačilo tolmačev. Vavčer je blanket, ki je opredeljen z vrednostjo 1 
vavčer = 1 ura tolmačenja. Gluhi osebi po zakonu pripada 30 vavčerjev na leto oziroma 100 vavčerjev na leto, 
če ima oseba status dijaka ali študenta. V letu 2017 so na centru vodili skupaj osemnajst oseb iz Mestne 
občine Velenje, ki imajo pravice po ZUSZJ. 

Pomoč družini na domu je socialnovarstvena storitev namenjena upravičencem, ki se zaradi starosti, 
invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo 
ali za njeno izvajanje nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s 
katerimi se upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne pogoje, vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 
institucionalnem varstvu v zavodu. V letu 2017 je bilo v tovrstno storitev vključenih skupaj devetnajst oseb s 
statusom invalida iz Mestne občine Velenje. 
 
V Zavodu za turizem Šaleške doline nadaljujejo s postopnim razvojem dostopnega turizma, ki omogoča 
ljudem z raznimi omejitvami neodvisno in dostojanstveno uporabo turističnih storitev in produktov. Dostopni 
turizem zajema gibalno in senzorno ovirane osebe, osebe z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, tiste, ki 
potujejo z otroki v otroških vozičkih, starostnike ter osebe, ki jim je turizem težje dostopen, iz drugih 
zdravstvenih razlogov (diabetes, alergije, itd). Njihova redna naloga je informiranje občank in občanov ter 
turistk in turistov o dostopnosti turističnih znamenitosti v Velenju. V TIC-u Velenje omogočajo uporabo lupe in 
infitela za slabovidne. Tudi promocijski material in spominke prilagajajo slabovidnim osebam. Med rednimi 
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nalogami je prodaja spominkov, ki jih proizvajajo osebe z različnimi omejitvami Varstveno-delovnega centra 
SAŠA – enota Ježek Velenje, spominke Inštituta Integra ter invalidskega podjetja HTZ.  

Skrb za turista je najpomembnejša storitev v turizmu, zato je pravilna obravnava invalidov in oseb s 
posebnimi potrebami nujno potrebna.  

V minulem letu so izvedli izobraževanje za nove turistične vodnike Velenja in obnovitveno izobraževanje 
za obstoječe vodnike Velenja na katerem so se seznanili z različnimi tipi turistov in njihovo obravnavo. Ob 
koncu izobraževanja je bilo podeljenih 28 vodniških licenc vodnikom destinacije Šaleška dolina (od tega 11 
obstoječim ter 17 novim). 
 
V Zdravstvenem domu Velenje v dogovoru z invalidskimi organizacijami, društvi izvajajo predavanja o 
zdravstveno vzgojnih vsebinah. V preteklem letu je bilo izvedeno rekordno število teh predavanj, kot so teme 
o zdravi prehrani, dejavnikih tveganja (holesterol, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen,…), stresu, depresiji. 

Tako kot v preteklih letih se še naprej trudijo, da bi bile potrebe uporabnikov čimbolj upoštevane in da bi 
bile njihove potrebe zadovoljene. Še vedno je na razpolago naročanje preko telefona, kjer se lahko pacienti 
naročijo na pregled in naročijo zdravila, ki jih potrebujejo. In sedaj, ko imamo v slovenskem prostoru e-recept, 
lahko pacienti zdravila enostavno prevzamejo v lekarni brez predhodnega obiska zdravnika. Projekt e-
napotnice še ni povsem urejen zato, ker posamezne ustanove le-tega še niso prevzele in prihaja do občasnih 
težav. Vse pogosteje se pojavlja želja po naročanju preko elektronske pošte, kar bodo v prihodnje tudi 
zagotovili.  

V Zdravstvenem domu Velenje se zavedajo, da invalidi in starejši ljudje, zaradi zdravstvenih težav, 
pogosto potrebujejo različne oblike terapij kot pomoč pri povračanju posameznika v stanje, ki mu omogoča 
samostojnost. V ta namen je bila v lanskem letu omogočena samoplačniška pomoč na delovni terapiji, sicer 
pa se trudijo, da bi pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotovili te storitve v okviru rednega 
programa.   
 
V prostorih Združenja multiple skleroze Slovenije, SAŠA podružnice Velenje se vsako sredo zbere veliko 
članov, ki si med seboj izmenjuje mnenja o bolezni, sociali, zdravstveni oskrbi, pacientovih pravicah, trgu dela. 
V preteklem letu so se udeležili tako lokalnih kot državnih dogodkov, predavanj, seminarjev in tekmovanj v 
taroku, pikadu, streljanju, plavanju, ribolovu in balinanju. Skozi vse leto so poverjeniki obiskovali težko 
pokretne in nepokretne člane, ki so potrebovali pomoč. V mesecu decembru so enaindvajsetim socialno 
ogroženim članom razdelili pakete Rdečega križa.  
 
Aktivnosti, ki jih v Domu za varstvo odraslih Velenje izvajajo vsakodnevno, so namenjene izboljšanju 
kvalitete življenja njihovih uporabnikov (starejši in invalidi). Z naštetimi aktivnostmi so uporabnikom, ki 
prebivajo v domu, izboljšali kvaliteto življenja in popestrili dneve: 

- uporabnikom omogočajo čim bolj neodvisno življenje ter poudarjajo njihove sposobnosti in utrjevanje 
le teh; 

- uporabnike osveščajo o njihovih pravicah; 
- v domu pripravljajo prireditve, predstave, delavnice, predavanja, … 
- uporabnikom omogočajo oglede prireditev, predstav in razstav izven doma; 
- sodelujejo s prostovoljci Šolskega centra Velenje in Udarnika Mladinski center Velenje (obisk 

stanovalcev, druženje, sprehodi,…); 
- predstavitev terapije s psi. 

 
Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, deluje kot logistično in funkcionalno 
središče za mlade na področju razvoja, informiranja, izobraževanja in sociale, kulturnih dejavnosti, razvedrila 
in družbenega vključevanja mladih.  

V sklopu Mladinskega centra deluje Udarnik MC Velenje. Gre za skupino prostovoljcev, ki družinam ali 
posameznikom v Velenju ali okolici, brezplačno ponuja kakršnokoli pomoč na domu, okoli hiše, v gozdu 
(razne selitve, čiščenje, adaptacije stanovanj, hišna opravila, košnja trave, čiščenje gozdov, urejanje okolice, 
kidanje snega, pomoč pri naravnih nesrečah, razne inštrukcije, obdarovanja in animacije otrok,...). Pomoč 
ponuja tistim, ki si zaradi slabšega socialnega stanja, ne morejo privoščiti dodatne pomoči, starejšim osebam 
in tistim, ki zaradi zdravstvenih omejitev, dela ne zmorejo opraviti sami. Na pomoč pa priskočijo tudi raznim 
organizacijam, zavodom in društvom, ki delujejo v korist lokalne skupnosti. Svoje aktivnosti so razširili tudi na 
akcije, v katerih obiskujejo in animirajo različne ranljive skupine ljudi (brezdomne osebe, begunci, starostniki, 
invalidi, varovanke Varne hiše, otroci v bolnišnicah, varovanci prevzgojnih zavodov, ...). V preteklem letu so 
opravili približno dvajset akcij, ki so bile namenjene pomoči invalidom. V okviru mednarodnega dneva hoje so 
izvedli projekt, pri katerem so štirideset uporabnikov Doma za varstvo odraslih Velenje peljali na izlet, prav 
tako so manjše skupine uporabnikov iz doma večkrat spremljali na vodenem sprehodu. V mesecu maju so 
pripravili tabor Stara sablja, kjer so za stanovalce Doma za varstvo odraslih Velenje pripravili različne 
aktivnosti. 
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Javni zavod Festival Velenje je v preteklem letu, v sklopu Programa za izboljšanje življenja oseb s posebnimi 
potrebami v Mestni občini Velenje, omogočil: 

- dostop oviranim osebam s pomočjo dvigala in klančin do vseh dvoran ter blagajne za nakup vstopnic; 
- brezplačni vstop oviranim osebam na invalidskih vozičkih ali na vozilih za invalide na vse prireditve v 

organizaciji Festivala Velenje (tudi Pikin festival, v mesecu septembru); 
- vklop slušne zanke za gluhe in naglušne osebe v veliki ter mali dvorani Doma kulture Velenje na 

prireditvah, ki so bile izvedene (po potrebi, glede na obiskovalce); 
- brezplačen najem stojnic na vseh sejmih v njihovi organizaciji za CVIU Velenje - Center za vzgojo, 

izobraževanje in usposabljanje Velenje (Cvetlični sejem, Jesenski sejem, Pikin BazArt in Praznični 
sejem); 

- brezplačen ogled filma »Srečen za umret«, v okviru 7. medgeneracijskega festivala. 
 
V Galeriji Velenje – Festival Velenje redno osveščajo o dostopnosti kulturnih vsebin za gibalno ovirane. V 
organizaciji redno izvajajo prilagoditve pri postavitvah razstav in omogočajo prilagojena vodstva za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju. V preteklem letu so izvedli več kreativnih delavnic za udeležence Centra za 
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Razstava »Vesolje« je bila prilagojena senzorno in gibalno 
oviranim osebam, pri čemer so bili eksponati v primerni višini in opremljeni z Braillovo pisavo. 
 
V Muzeju Velenje so v preteklem letu v sklopu programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini 
Velenje omogočil: 

- prost vstop za invalide in njihove spremljevalce; 
- vodenje v slovenskem znakovnem jeziku, po predhodni najavi; 
- prilagojena vodenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju; 
- pri postavljanju novih razstav upoštevajo priporočene višine postavljenih panojev in vitrin, kontraste in 

primerne pisave, osvetljavo ter druga priporočila za omogočanje dostopnosti kulturne dediščine 
ljudem z omejitvami; 

- vodnik po muzeju v Braillovi pisavi; 
- slepim in slabovidnim so na voljo muzejski predmeti oziroma replike muzejskih predmetov, namenjeni 

tipanju (afriška maska in stolček, mastodontova kost in zob, sončna ura, ščit, samokolnica, kip Josipa 
Broza Tita, tipni tloris, ki prikazuje razvoj Velenja in tipni tloris arhitekturnega razvoja Velenjskega 
gradu); 

- pri vhodih v grajsko stavbo in v vse stalne postavitve Muzeja Velenje na Velenjskem gradu so 
nameščeni napisi v brajlici, namenjeni slabovidnim; 

- obiskovalcem muzejske razstave je na voljo predstavitev s filmi, kateri so opremljeni z zvokom in s 
podnapisi; 

- premične klančine za premagovanje arhitekturnih ovir; 
- izobraževanja zaposlenih v Muzeju Velenje, ki so povezana z usposabljanji za delo z invalidi; 
- sodelovanje z Inštitutom Integra pri socialni vključenosti njihovih varovancev – 2 osebi; 
- sodelovanje z Zavodom Ruj pri usposabljanju njihovih varovancev na delovnem mestu – 2 osebi; 
- v letu 2017 so se priključili projektu Evropska kartica ugodnosti za invalide.  Vsem skupinam invalidov 

(razen skupinam delovnih invalidov) in njihovim spremljevalcem ob predložitvi Evropske kartice 
ugodnosti za invalide omogočajo brezplačen ogled muzejskih in galerijskih zbirk Muzeja Velenje. Po 
dogovoru in v skladu z razpoložljivimi možnostmi pa nudijo tudi asistenco pri ogledu muzejskih in 
galerijskih zbirk Muzeja Velenje. Muzejske in galerijske zbirke na Velenjskem gradu so opremljene z 
napisnimi tablami, ki so primerne tudi za slepe in slabovidne. Muzej usnjarstva na Slovenskem v 
Šoštanju je popolnoma dostopen za invalide na invalidskih vozičkih. 

V Premogovniku Velenje deluje Športno društvo, ki izvaja številne športne in zdravstveno-preventivne 
aktivnosti za zaposlene v celotni Skupini. Preventivna rekreacija je namenjena invalidom oziroma 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. 
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3. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV 
 
Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih 
javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celote, kamor spada tudi skrb za urejenost cest in drugih 
prometnih površin.  

Urad skrbi za odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov. V preteklem 
letu so izvedli naslednje ukrepe: 
 

1. Izvedla se je ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v mestu, in sicer: 
 

- Opravilo se je vzdrževanje tipk za slepe in slabovidne na semaforjih. 
- V Stari vasi in na Kersnikovi ulici so se ponižali robniki na prehodih za pešce. 
- V sklopu izgradnje poslovne cone Stara vas so se zgradili pločniki in kolesarske steze, vključno s 

klančinami za lažji dostop. Prav tako so se v tem območju, pri vseh prehodih za pešce, položile 
taktilne oznake za slepe in slabovidne. 

- Na Rudarski cesti se je uredilo približno 85 m taktilnih označb, ki bodo olajšale gibanje slepim in 
slabovidnim. 

- Obnovil se je podhod pod Kidričevo cesto v Velenju (podhod Pošta), pri čemer so se v podhod 
namestile taktilne oznake za slepe in slabovidne. 

2. Izvedla se je ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih parkirnih mest, in sicer so na 
urad prejeli samo eno pobudo za označitev invalidskega parkirnega mesta, ki jo bodo v celoti 
realizirali takoj, ko bodo razmere za zaris ustrezne. Mestna občina Velenje označuje invalidska 
parkirna mesta skladno s pobudami občanov, ki so do parkirnih mest opravičeni. Takšna praksa se je 
v preteklosti izkazala za dobro, zato bodo z njo nadaljevali tudi v prihodnje.  

 
3. Na uradu zagotavljajo neovirano gibanje invalidnim osebam, zato imajo od leta 2008 občanke in 

občani Mestne občine Velenje možnost brezplačnega avtobusnega prevoza. Avtobus rumene barve, 
»Lokalc«, vozi po petih progah in ustavlja na 43 postajališčih. Informacije o voznem redu so na 
vsakem avtobusnem postajališču, na spletni strani Mestne občine Velenje, pod rubriko LOKALC in na 
spletni strani avtobusnega prevoznika Izletnik Celje. Dva Lokalca sta prirejena z rampo za vstopanje 
in izstopanje invalidov. Na urnikih voženj je označen čas vožnje Lokalca z invalidskim znakom. 
V Sončnem parku so se postavile nove javne sanitarije, ki so prirejene tudi za osebe na invalidskih 
vozičkih. 

 
Urad za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje zagotavlja financiranje prevoza, v šolo in iz šole, za 
učence iz Mestne občine Velenje, ki imajo odločbe o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in 
obiskujejo pouk v CVIU – Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Zavodu za gluhe in 
naglušne Maribor, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik ter Zavodu Dobrna. 
  
Na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje skrbijo, da je pri izdelavi sprememb in dopolnitev 
obstoječih prostorskih aktov Mestne občine Velenje ter pri izdelavi novih prostorskih aktov, vedno posebna 
skrb namenjena invalidom. Predvsem pri prostorskih rešitvah, odstranitvi ovir za invalide, zaradi boljše 
mobilnosti invalidov ter pri izboljšanju bivalnih pogojev za vse občane Mestne občine Velenje in s tem tudi za 
občane s posebnimi potrebami. Že leta se trudijo, da vsa zakonsko predpisana določila, glede odstranjevanja 
ovir za invalide, vgrajujejo tudi v občinske odloke o prostorskih aktih. S tem bodo nadaljevali tudi v prihodnje.  

Svet Mestne občine Velenje je na 19. redni seji dne 28. 2. 2017 sprejel Celostno prometno strategijo 
Mestne občine Velenje, Trajnostna mobilnost za zeleno Velenje, Ukrepajmo danes za prijaznejši jutri (Uradni 
vestnik 5/2017). Mestna občina Velenje prihodnosti bo kot regijsko vozlišče spodbujala in uvajala različne 
oblike trajnostne mobilnosti. Stremela bo k dostopnosti vsem prebivalcem, dnevnim migrantom iz naselij in 
zaselkov celotne Šaleške doline ter drugim obiskovalcem, ponašala se bo s privlačno urejenimi javnimi 
površinami in učinkovitimi povezavami znotraj občine in regije. 

 
Za uresničevanje vizije so si na podlagi obširnega vključevanja javnost zastavili naslednje strateške cilje:  

1. Povečati prometno varnost in zdravje ljudi 
2. Povečati dostopnost in s tem kakovost življenja za vse skupine prebivalcev v občini (otroke, invalide, 

socialno ogrožene, …) 
3. Zagotoviti kakovostno dostopnost vseh naselij v občini 
4. Podpirati razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva ter privabljanje investitorjev 
5. Podpirati turistični razvoj občine 
6. Prispevati h kakovostnemu okolju 
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Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje predvideva, na področju uveljavitve trajnostnega 
načrtovanja prometa, tudi naslednji ukrep, in sicer Strateško načrtovanje dostopnosti za invalide in druge 
osebe z oviranostmi. Pri slednjem gre za učinkovito izvajanje ukrepov za izboljšanje dostopnosti za invalide, 
pri čemer se bo Načrt TTVS za osebe z okvaro vida (2013) prenovil in dopolnil z ukrepi za izboljšanje 
dostopnosti za druge skupine invalidov – izdelava Strateškega načrta dostopnosti. Načrt vsebuje smernice in 
ukrepe za izboljšanje dostopnosti peš površin, pomemben del načrta pa je tudi dostop do informacij, kar je 
predvsem pomembno za izboljšanje dostopnosti javnega potniškega prometa za vse uporabnike.  
 
Služba za zaščito in reševanje, ožje dele občine in premoženje na Uradu za razvoj in investicije Mestne 
občine Velenje v preteklem letu ni dodelila ali izvedla menjavo stanovanja nobeni invalidni osebi. V dveh 
večstanovanjskih objektih Goriška 53 in Kardeljev trg 10, Velenje so podpisali soglasje za izgradnjo dvigal. 
Mestna občina Velenje je financirala gradnjo dvigala v objektu Goriška 44, Velenje, v deležu lastništva 
občinskih stanovanj in sanacijo dvigala Koželjskega 1 in Koželjskega 5, Velenje. 
 Vsa dela na objektih so sofinancirana z namenom lažje dostopnosti do stanovanj invalidom in 
starostnikom ter lažje dostopnosti do stanovalcev s strani zdravstvenega osebja. 

V letu 2017 so pregledali dostop invalidnim osebam v prostore krajevnih skupnosti in mestnih četrti. 
Ker so v večini primerov v prostorih krajevnih skupnosti in mestnih četrti tudi volišča, so uredili dostop 
invalidom v Domu Krajevne skupnosti Pesje, podružničnima osnovnima šolama Cirkovce in Plešivec. V 
nekaterih krajevnih skupnosti dostopa ni mogoče urediti, zaradi omejenega prostora oziroma previsokih 
finančnih vložkov. V tem primeru  se je volišče prestavilo na druge lokacije, kjer se je dostop invalidom lahko 
uredil. Vsa volišča v Mestni občini Velenje imajo dostop gibalno oviranim osebam. 
 
V Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja so redno izvajali nadzor nad upravičenostjo 
parkiranja vozil na parkirnih mestih za invalide ter kontrolo veljavnih parkirnih kart za invalide. Ena od rednih 
nalog je bilo tudi spremljanje in ukrepanje v primeru parkiranja na prehodih za pešce, na pločnikih in drugih 
javnih površinah. 

V mesecu decembru so se ob mednarodnem dnevu invalidov, na pobudo Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa, pridružili projektu »Tudi v Velenju izgovore parkiramo drugam«, katerega 
namen je bil zmanjšati kršitve parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide. Mestno redarstvo je za 
štirinajst dni povečalo nadzor nad parkiranjem na parkirnih mestih rezerviranih za invalide. Slednji parkirna 
mesta nadzira skozi vse leto, v teh dneh pa so nadzor še povečali in ugotovili le dve kršitvi. 
 
V preteklem letu so v Zdravstvenem domu Velenje vzdrževali vse pridobljene storitve in aktivnosti, ki so v 
pomoč ter omogočajo lažje življenje invalidom in starejšim osebam v Mestni občini Velenje. Z izgradnjo 
parkirne hiše so zagotovljena dodatna parkirna mesta za invalide. Prav tako je parkiranje invalidom 
zagotovljeno na notranjem dvorišču Zdravstvenega doma. Za lažji vstop in izstop iz ustanove so odstranjene 
ovire, ki so invalidom onemogočale gibanje - klančine, povezava garažne hiše in Zdravstvenega doma. Poleg 
tega so tudi dogradili dvigalo, ki zagotavlja invalidom dostop do vseh nadstropij (zobozdravstvo, sejna soba, 
šolski dispanzer, psihološke ambulante, nevropsihiatrijo, …). Prav tako je dvigalo v garažni hiši. V pritličju  
imajo stranišče za invalide, v telefonski centrali jim omogočajo kopiranje medicinske dokumentacije. Po 
potrebi se jim pokliče taksi službo, imajo pa tudi manjšo okrepčevalnico. 

V Enoti laboratorijske medicine je nameščen odštevalnik (vsak pacient dobi čakalno številko in ko je ta na 
vrsti, se le ta izpiše na displeju), ki omogoča gluhim in naglušnim osebam lažje informiranje.  
 
V Komunalnem podjetju Velenje so v preteklem letu izvajali redne obnove in posodobitve komunalne 
infrastrukture ter sistemov, ki so v korist vseh uporabnikov. 
 
V Izletniku Celje so v preteklem letu nadaljevali z izvajanjem ukrepa dostopnosti invalidnim osebam do 
javnega avtobusnega prometa. Avtobusna postaja v Velenju je glede zagotavljanja pravic potnikov, ustrezno 
opremljena. Zagotovljeni so nediskriminatorni pogoji dostopa pri prevozu invalidnih oseb in oseb z zmanjšano 
mobilnostjo ter posredovanje informacij. Na postajališču vzdržujejo poti za invalide, v brezplačnem mestnem 
prometu pa z dvema avtobusoma, na katerima je omogočen dostop z invalidsko rampo, zagotavljajo prevoz 
invalidnim osebam. V prihodnjem letu bodo v  sodelovanju z Mestno občino Velenje podprli načrt odprtja 
javnih toaletnih prostorov na Avtobusni postaji Velenje, tudi izven delovnega časa potniške blagajne. Invalidi 
bodo imeli ločeno stranišče, ki je zaklenjeno s posebnim evropskim ključem, katerega bodo dobili na potniški 
blagajni. 
 
V Lekarni Velenje sledijo smernicam, ki so opredeljene v Programu za izboljšanje življenja invalidov v Mestni 
občini Velenje za obdobje 2014-2017.  

Še posebej so pozorni na to, da je gibalno oviranim osebam omogočen dostop do storitev. Vse lekarne 
omenjenega zavoda imajo pri vstopu urejene klančine. Omogočeno je svetovanje preko telefona ali 
elektronske pošte. Na vprašanja po telefonu in preko elektronske pošte redno odgovarjajo. Nekaj strokovnih 
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delavcev je usposobljenih za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku. V vseh lekarnah imajo urejen tudi 
poseben prostor za svetovanje, kjer se pacienti lahko pogovorijo s farmacevtom ločeno od rednega dela. 
V Lekarni Velenje bodo tudi v prihodnje skrbeli za dobro dostopnost do zdravil, medicinskih pripomočkov ter 
kakovostnih lekarniških storitev za vse občane. Vse pobude in predloge, ki jih bodo prejeli s strani občank in 
občanov Mestne občine Velenje bodo preučili in jih vključili v program dela. 
 
V Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje skrbijo, da je tudi invalidnim osebam omogočen dostop do 
vseh kulturnih dogodkov, ki jih prirejajo. V letu 2017 so pričeli z izvedbo projekta umestitve dvigala, ki bo 
omogočil invalidom, da se bodo lahko udeleževali tudi dogodkov, ki potekajo v Modri dvorani v prvem 
nadstropju Glasbene šole. Pri pridobivanju sredstev za ta zahteven finančni načrt še niso bili v celoti uspešni, 
zato do realizacije projekta v letu 2017 še ni prišlo.  

V sodelovanju z Mestno občino Velenje so pričeli z usklajevanjem izvedbe ležeče ovire pred vhodom v 
Glasbeno šolo in s tem tudi ureditve klančine za lažji dostop invalidom. 
Na zunanjih objektih Premogovnika Velenje imajo 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. 
 
NLB, Podružnica Savinjsko – Koroška, na Rudarski cesti 3, ima pri glavnem vhodu v poslovno stavbo, 
označeno parkirno mesto za invalide, prav tako pa je omogočen dostop v poslovalnico z invalidskim 
vozičkom. 

4. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Učenke in učenci CVIU – Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje redno sodelujejo v 
športnih panogah: atletika, plavanje, mali nogomet, namizni tenis, badminton, košarka, odbojka, Boj med 
dvema ognjema, veleslalom. CVIU Velenje je vsekakor šola, ki je zelo uspešna na športnem področju. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije jim je podelilo bronasto priznanje med 
najbolj športnimi osnovnimi šolami s prilagojenim programom v šolskem letu 2016/2017. Priznanje je v 
Ljubljani, v imenu šole, sprejel ravnatelj mag. Aleksander Vališer. Zavod CVIU pa je prejel tudi denarno 
nagrado v višini 200 EUR, ki jih je namenil za nove športne rekvizite. 

Učenci so sodelovali v likovnem natečaju z naslovom »Naslikajmo Cinkarno«, kjer so s tekstilnimi 
barvami, na majice slikali različne službe Cinkarne Celje. Med več kot 1200 prispelimi izdelki iz 38 osnovnih in 
srednjih šol Celjske regije, sta bili z glavno nagrado nagrajeni kar dve njihovi majici. 

Konec meseca marca so se učenci udeležili tehniškega dne v Termoelektrarni Šoštanj. V mesecu aprilu je 
v Žalcu potekala 27. državna glasbena revija » Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo«. Gre za glasbeno revijo, ki je 
namenjena pevcem in plesalcem s posebnimi potrebami; letos jo je obiskal predsednik države Borut Pahor. 
Plesna skupina Venas, ki se udeležuje različnih plesnih revij je bila s svojo plesno točko Čas, izbrana za obisk 
pri predsedniku države Borutu Pahorju. Prav tako so učenci v mesecu aprilu pripravili šolski otroški parlament 
na temo »Mladi in prihodnost«, kjer so gostili športnika Vida Poteko in izvedli Naravoslovni dan 
»Ozaveščanje  oseb o slepoti«, kjer so pripravili različne delavnice. 
Učenci so tudi v preteklem letu, vsak torek, opravljali praktično izobraževanje v Domu za varstvo odraslih 
Velenje, kjer so pomagali v pralnici, kuhinji, se družili s stanovalci. 
  
V oddelke Vrtca Velenje so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki so gibalno ali kako drugače ovirani. 
V ta namen so poskrbeli za nakup primerne opreme in didaktičnih sredstev. Poleg tega jim omogočajo 
strokovno pomoč specialnega pedagoga, surdopedagoga, logopeda, socialnega pedagoga in svetovalnega 
delavca. V vrtec je vključen en otrok s stalnim spremljevalcem. 

V mesecu novembru so poleg obstoječega razvojnega oddelka v enoti Najdihojca odprli še dodatni 
razvojni oddelek. V oba oddelka je vključenih osem otrok s posebnimi potrebami. Oddelka sta ustrezno 
opremljena tako, da imajo otroci zagotovljenih čim več potreb glede na primanjkljaje v razvoju. Posamezni 
razvojni oddelek vodi specialna pedagoginja v sodelovanju s pomočnikom/co vzgojiteljice. Vsi strokovni 
delavci se dodatno strokovno izpopolnjujejo in sodelujejo še z ostalimi strokovnjaki, kar zagotavlja otrokom 
visoko kakovost bivanja v vrtcu. 
 
Na Osnovni šoli Šalek so svoje dejavnosti usmerili v ozaveščanje učencev in ostalih udeležencev vzgojno 
izobraževalnega procesa, o potrebah oseb s posebnimi potrebami, o pomenu vključenosti le teh v družbo in o 
sprejemanju drugačnosti. Učencu, ki je gibalno oviran, so prilagodili pouk v prostorih, do katerih lahko 
nemoteno dostopa. Redno vzdržujejo in servisirajo stopniščni vzpenjali, staršem pa omogočajo nemoteno 
parkiranje pred šolo. V lokalnem časopisu Naš čas je bil objavljen intervju z gibalno oviranim učencem in 
njegovim spremljevalcem, njihovim delavcem, v katerem so širši javnosti predstavili tovrstno sodelovanje. 
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Sodelovali so z gluhimi in naglušnimi starši, pri čemer je komunikacija potekala preko tolmačke slovenskega 
znakovnega jezika. V okviru festivalskega leta  Bodi umetnik »Igraj se z mano«, ki poteka pod okriljem Centra 
Janeza Levca Ljubljana, so sodelovali na mednarodnem likovnem natečaju. Učenci so v okviru festivala, v 
Mladinskem centru Velenje, sodelovali z učenci CVIU – Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje in skozi igro ter skupno druženje aktivno izvajali integracijo med otroci in mladostniki s posebnimi 
potrebami ter večinsko populacijo. Prav tako so učenci skupaj z učenkami iz Centra za vzgojo, izobraževanje 
in usposabljanje urejali zeliščni vrt ob Osnovni šoli Šalek. 
 
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje omogoča starejšim in invalidom vseživljenjsko učenje, zdravo 
življenje. Na univerzi spodbujajo aktivno kulturno delovanje, s ciljem, ponovnega vključevanja starejših v 
aktivno družbo in s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. V programu so združene študijske 
skupine, študijski krožki in druge samo-organizirane skupine starejših, ki delujejo na načelih prostovoljstva, 
proste izbire, vzajemnosti, medsebojne pomoči, izmenjave znanja, izkušenj in druženja. Dejavnosti potekajo 
pod vodstvom usposobljenega mentorja, po vnaprej dogovorjenem izobraževalnem programu. Univerza se s 
prostovoljnim delom vključuje tudi v lokalne 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. Univerza na ta način omogoča integracijo 
invalidov v vse oblike življenja v lokalnem okolju. 
 
Knjižnica Velenje je v preteklem letu nadaljevala s sodelovanjem z društvi in ustanovami, ki združujejo ljudi s 
posebnimi potrebami. Že vrsto let sodelujejo s CVIU - Centrom za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje. Njihovim varovancem nudijo različne oblike bibliopedagoškega dela (pravljične ure, vodstvo po 
knjižnici, sodelovanje pri Pikini bralni znački in projektu Rastem s knjigo). Občasno pa se varovanci, v 
knjižnici, predstavljajo tudi s svojimi izvirnimi izdelki (razstave). 

Že vrsto let nudijo slabovidnim uporabnikom izposojo lup za lažje branje, tako v knjižnici kot tudi na dom. 
Vso novo leposlovno gradivo pa opremljajo s piktogramom lupa, ki označuje knjige z večjim tiskom, kar 
omogoča starejšim in slabovidnim uporabnikom lažje iskanje gradiva.  

V preddverju knjižnice, kjer se izvajajo prireditve, imajo nameščeno slušno zanko, ki omogoča osebam z 
okvaro sluha spremljanje prireditve in lažjo komunikacijo. 

Izvajajo tudi dostavo gradiva na dom. Namenjena je vsem uporabnikom, ki zaradi invalidnosti, starosti ali 
težje bolezni, s težavo pridejo do knjižnice. 
 
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je kakovostna in dinamična organizacija za izobraževanje 
odraslih, ki se že 58. leto trudi ponuditi občankam in občanom Mestne občine Velenje aktualne in kvalitetne 
izobraževalne programe za odrasle. Z udeleženci gradijo odprte in ustvarjalne odnose, jih motivirajo in jim 
svetujejo ter vseskozi spremljamo njihovo uspešnost. V središču za samostojno učenje je ob vsej potrebni 
multimedijski tehnologiji na voljo učni prostor za brezplačno samostojno učenje. Način in ritem učenja si 
udeleženci popolnoma prilagodijo svojim zmožnostim in navadam. V Središču za samostojno učenje že vrsto 
let nudijo brezplačno učno pomoč udeležencem, vključenim v izobraževanje, tečaje ali druga usposabljanja na 
Ljudski univerzi. Svetovalno središče Velenje je pomemben povezovalec kakovosti pri vodenju politike razvoja 
človeških virov v lokalnem okolju.  

Poleg osnovne dejavnosti informiranja in svetovanja strankam, so bili uspešni na Javnem razpisu za 
financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja za obdobje 2016 – 2022, za izvajanje te dejavnosti v Zgornji Savinjski regiji. V okviru projekta so 
dodatno, kakovostno in poglobljeno informirali ter svetovali zaposlenim v Gorenje IPC, ki potrebujejo dodatna 
usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Tako se jim bodo 
z dodatnim usposabljanjem povečale oziroma izboljšale kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb dela, 
večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in aktivnega delovanja v poslovnem in lokalnem okolju.  

V okviru projekta ParaSkils so s partnerji razvili nov model konkurenčnosti za ljudi s posebnimi 
potrebami, s čimer se izboljšujejo možnosti za njihovo učenje, posledično se tako izboljšujejo njihove 
možnosti za vključitev na trg dela. Na Nizozemskem, v Amsterdamu sta WorldSkills Netherlands ter 
nizozemski partner v projektu Paraskills Pro Work, 16. marca 2017, organizirala prvo pilotno tekmovanje Skills 
Plus, katerega namen je bil poudarjati talente in poklicne spretnosti invalidov ter oseb z manj možnostmi na 
trgu dela. Slovenijo sta na Nizozemskem zastopali dve ekipi. Na področju gostinstva so se pomerili dijaki 
Šolskega centra Velenje iz Šole za storitvene dejavnosti, na področju računalništva pa ekipa najboljših treh z 
nacionalnega pred izbora. Skupno se je na Nizozemskem pomerilo 13 ekip iz Nizozemske, Bolgarije, Češke, 
Nemčije, Italije in Slovenije. Obe slovenski ekipi sta se odlično odrezali in prejeli srebrni kolajni.  

V začetku leta 2017 je zaživel projekt Večgeneracijski center Planet generacij, katerega so oblikovali trije 
partnerji, nosilec projekta je Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. Projekt je nastal v sodelovanju z 11 
občinami in 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju upravnih enot Velenje, 
Žalec in Mozirje. Projekt ponuja različne preventivne programe, ki zagotavljajo socialno vključenost ranljivih 
ciljnih skupin, zmanjšujejo tveganje revščine in preprečujejo zdrs v socialno izključenost. V centru se trudijo, 
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da v veliki meri namenjajo pozornost najbolj ranljivim ciljnim skupinam, med drugim tudi invalidom. Z 
neformalnim druženjem, samopomočnimi skupinami, ustvarjalnicami,  delavnicami za krepitev digitalnih 
kompetenc so spodbujali večjo socialno vključenost, širjenje socialne mreže ter preprečevanje stigmatizacije 
in izolacije. Brezposelne invalide pa so z motivacijskimi delavnicami za lažji vstop na trg dela ter povečanje 
zaposlitvenih zmožnosti poskušali opolnomočiti in jih spodbuditi k aktivni vključitvi na trg dela.  
 
V Premogovniku Velenje se zavedajo, da so invalidi ranljiva skupina tudi na področju izobraževanja, zato 
invalide vsa leta spodbujajo k izobraževanju. 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 so ustanovili Center za 
usposabljanje in izobraževanje, v okviru katerega na podlagi njihovih lastnih programov usposabljanja in pod 
strokovnim vodstvom mentorja izvajajo interna usposabljanja na konkretnem delovnem mestu. 

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. 

5. DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST 
 
Na področju zaposlovanja invalidov v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Uradu za delo 
Velenje si  prizadevajo doseči čim večje vključevanje brezposelnih invalidov in brezposelnih oseb, ki imajo 
omejitve pri zaposlovanju, v ukrepe države na trgu dela. 

V evidenci brezposelnih oseb na območju Urada za delo Velenje, je prijavljenih 387 brezposelnih 
invalidov, od tega 50,4% žensk. Število brezposelnih invalidov se je od lanskega decembra povečalo za 
10,3%. V letu 2017 se je v evidenco prijavilo 154 invalidov, največ na podlagi Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. V strukturi brezposelnih invalidov je med njimi največ dolgotrajno brezposelnih  (več 
kot 12 mesecev v evidenci) in to kar 69%.  

 
Starostna struktura prijavljenih brezposelnih invalidov na Uradu za delo Velenje je naslednja: 

 64,9% starih nad 50 let,  
 16,8% starih 40-49 let,  
 17,8% starih 26-39 let in  
 pol odstotka starih do 25 let. 

 
Izobrazbena struktura:  

 47,3% invalidnih oseb ima osnovnošolsko izobrazbo, 
 29,2% ima poklicno izobrazbo, 
 17,1% ima peto raven izobrazbe in  
 4,9% ima višjo oziroma visoko raven izobrazbe.  

 
V letu 2017 se je iz Urada za delo Velenje zaposlilo 105 invalidnih oseb. 
 
Ključni dejavnik, ki poleg zdravstvenih omejitev vpliva tudi na zaposljivost invalidov, je njihova neugodna 
izobrazbena struktura ter njihova znanja in veščine, kar pomeni, da je zato izbor del precej zožen na 
opravljanje preprostih, nezahtevnih del. 
 
V okviru Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI), izvajajo 
rehabilitacijsko svetovanje z namenom in ciljem usposobitev invalida za ustrezno delo, njegovo zaposlitev ali 
ohranitev zaposlitve, napredovanje v zaposlitvi ali ustrezna sprememba invalidove poklicne poti. V procesu 
rehabilitacijskega svetovanja se izvaja ugotavljanje smiselnosti za začetek postopka za pridobitev statusa 
invalida in/ali pravice do zaposlitvene rehabilitacije, informiranje in svetovanje o pravicah invalidov in 
spodbudah za zaposlovanje invalidov, ugotavljanje in analiziranje posebnih potreb pri zaposlovanju, 
funkcijskih zmogljivosti, opredelitev vrste in stopnje ovir pri zaposlovanju, analiza zmožnosti in sposobnosti 
osebe za usposabljanje in zaposlitev, ugotavljanje potrebe po poglobljenih oblikah obravnave v okviru 
zaposlitvene rehabilitacije ter izdelava ocene zaposlitvenih možnosti.  

Prav zaradi neustrezne izobrazbene strukture, se v procesu zaposlitvene rehabilitacije - ob upoštevanju 
fizičnih in psihičnih omejitev zaradi posledic invalidnosti - pred zaposlitvijo osredotočajo predvsem na 
pridobivanje novih znanj in veščin na konkretnem delovnem mestu kot tudi na opredelitev potrebne strokovne 
in/ali tehnične podpore.  

Rehabilitacijsko svetovanje je torej kontinuiran proces in potrebuje intenzivno sodelovanje ter 
povezovanje različnih strokovnih služb. Tako se rehabilitacijski svetovalec povezuje z zdravnikom 
svetovalcem (praviloma zdravniki medicine dela), z rehabilitacijsko komisijo, izvajalci storitev zaposlitvene 
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rehabilitacije ter z ostalimi nosilci invalidskega varstva oziroma zaposlitvene rehabilitacije, delodajalci 
(invalidska podjetja, zaposlitveni centri idr.), izvajalci programov socialne vključenosti ter centri za socialno 
delo.  

Po ZZRZI vlada z uredbo določa, koliko invalidov mora zaposliti podjetje glede na svojo velikost in 
dejavnost. Kvote so določene za delodajalce z več kot 20 zaposlenimi: zaposliti morajo od 2 do 6 odstotkov 
invalidov glede na skupno število delavcev, različno po dejavnostih. Invalidne osebe, ki jim je bila priznana 
pravica do zaposlitvene rehabilitacije po ZZRZI Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje kontinuirano 
vključuje v storitve zaposlitvene rehabilitacije k različnim koncesionarjem za izvajanje storitev zaposlitvene 
rehabilitacije. Na območju Urada za delo Velenje so ti: Zavod Ruj, Nazarje; Inštitut Integra Velenje; Racio, 
Celje.  
 
Veliko aktivnosti je  usmerjenih v ozaveščanje širše javnosti o pomenu zaposlitvene rehabilitacije in 
zaposlovanja invalidov, hkrati pa so z dogodki želeli krepiti sodelovanje z delodajalci in drugimi pomembnimi 
deležniki na trgu dela (npr: Dan za delodajalce 2017, Reha dnevi 2017). 

Povečana motivacija, aktivacija, individualizirani pristop pa pripomorejo k večjemu vključevanju le-teh v 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja (javna dela, subvencije za zaposlitev, programi izobraževanja in 
usposabljanja,…), h konkurenčnejšemu nastopu na trgu dela in višji kvaliteti življenja nasploh. 
 
V  letu 2017 so  v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključili 48 brezposelnih invalidov:  

 31 v program Javna dela,  
 7 v program Spodbude za zaposlovanje,  
 4 v ukrep Delovni preizkus ter Usposabljanje na delovnem mestu, 
 6 v programe formalnega in neformalnega izobraževanja ter usposabljanja. 

 
Delovna zmožnost ljudi z ugotovljeno trajno telesno in/ali duševno okvaro ter njihovo vračanje na delo po 
rehabilitaciji (lahko) sooblikujeta postopke za obvladovanje invalidnosti v družbi, kar se kaže v večji socialni 
vključenosti, preprečevanju prezgodnjega (invalidskega) upokojevanja in preprečevanju dolgotrajne 
brezposelnosti.  
 
Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Izpostava Velenje so v okviru zakonskih 
pristojnosti izvajali sistem invalidskega zavarovanja po ZPIZ-2, in sicer: ocenjevanje invalidnosti in telesne 
okvare, potrebe po dodatku za pomoč in postrežbo, upravičenosti do družinskega pomočnika pred invalidsko 
komisijo; priznavanje ustreznih pravic delovnim invalidom in upokojencem. 
Na Mestni občini Velenje je bilo v preteklem letu redno zaposlenih pet oseb s statusom invalida, štiri osebe 
so bile zaposlene v programu izvajanja javnih del. V javnih zavodih sta bila na področju sociale, v okviru 
izvajanja programov javnih del, zaposleni dve osebi. V javnih zavodih na področju kulture in mladine je bilo v 
letu 2017 zaposlenih osem invalidnih oseb. 
 
V Vrtcu Velenje so imeli v letu 2017 zaposlenih sedem oziroma osem invalidnih oseb, od tega šest za 
polovičen delovni čas. Število je do julija 2017 dosegalo kvoto, ki jo predpisuje zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (7). Od julija 2017 število presega predpisano kvoto, vendar v skladu z 
ZZRZI niso upravičeni do spodbud za preseganje kvote. Za invalida, ki sta zaposlena v kuhinji in pralnici, v 
letu 2017 niso namenili dodatnih sredstev za izboljšavo dela, ker sta bili obe osebi celo leto odsotni zaradi 
bolezni. Šest invalidov dela z otroki v podaljšanem varstvu ali polovičen delovni čas z upoštevanjem vseh 
omejitev, ki jih imajo kot invalidi. 
 
V Skupini Premogovnik Velenje so prepričani, da vsak posameznik nosi v sebi ustvarjalne potenciale, ki jih 
družba potrebuje. Izjemno pomembno pri tem pa je, da v družbah Skupine obstajajo takšne okoliščine, v 
katerih se lahko njihov potencial tudi uresniči. Vseskozi razvijajo podporno okolje, službe in programe, ki 
omogočajo lažje uvajanje invalidov v delovno okolje, saj se zavedajo, da invalidi ostajajo ranljiva skupina, ki jo 
tudi v sodobno družbeno ekonomskih razmerah vse bolj ogroža tveganje, da izgubijo delo ali imajo manjše 
možnosti za zaposlitev. Zavedajo se, da postaja delodajalec vse pomembnejši partner, zato izvajajo interne, 
eksterne in kombinirane oblike pridobivanja znanja. Invalide vključujejo v programe informiranja in motiviranja 
ter jih na podlagi potreb delovnega procesa, zakonodajnih potreb itd. redno vključujejo v tečaje, seminarje, 
delavnice, organizirane v podjetju ali zunanjih izobraževalnih institucijah. 
 
Zelo aktivni so na področju rehabilitacijskega socialnega dela in zaposlovanja invalidov ter zagotavljanja 
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,  Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije ter osebnimi zdravniki. Skrbijo tudi za prilagoditev delovnih 
mest.  
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Podjetje HTZ Velenje že vse od ustanovitve leta 2000 sodi med največja invalidska podjetja v Sloveniji in v 
osnovi zagotavlja delovna mesta invalidnim delavcem oziroma delavcem z različnimi omejitvami. Poslanstvo 
družbe je zagotavljanje storitev za osnovni proces pridobivanja premoga z delavci, ki s svojo preostalo 
delovno zmožnostjo tvorijo organiziranost invalidskega podjetja. Na dan 1. 1. 2018 je bilo v družbi HTZ 
zaposlenih 780 oseb, od tega 398 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 2014 so 
zaposlili 11 invalidov, v letu 2016 so jih zaposlili 7 in v letu 2017 so zaposlili 13 invalidov s trga dela. 
Ponosni so lahko na dosežke družbe, ki je v dobrih 17 letih samostojnega delovanja dokazala, da so lahko 
tudi delavci z omejitvami pomemben in ustvarjalen del posamezne družbe. Skrb za zaposlenega pa je 
vseskozi njihovo osnovno vodilo, kar bo stalnica tudi v prihodnje. 
 
Gorenje d.d. je na Dnevih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije prejelo nagrado za dobro prakso pri 
zaposlovanju invalidov ter listino Invalidom prijazno podjetje. Prejemniki nagrade za dobro prakso na področju 
zaposlovanja invalidov so podjetja, ki so dokazala, da so invalidi ob ustrezni podpori in priložnostih pomembni 
člani posameznega delovnega kolektiva. Invalidi so v Gorenju enakovredno vključeni v večino delovnih in 
poslovnih procesov. Kljub naraščanju števila invalidov, kar je v pretežni meri posledica zviševanja povprečne 
starosti zaposlenih, si prizadevajo, da so vsi ustrezno zaposleni. V podjetju Gorenje IPC je bilo v začetku 
februarja 2018 zaposlenih 450 oseb s statusom invalida, v večini gre za delovne invalide. 

6. VERA IN DUHOVNA OSKRBA 
 
Verske ustanove, invalidske organizacije in društva zagotavljajo dostopnost do duhovne oskrbe in spodbujajo 
enake pravice do veroizpovedi, ne glede na vrsto invalidnosti. Poleg tega je njihova redna naloga skrb za 
dostopnost do cerkvenih objektov ter zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij 
in/ali rekonstrukcij cerkvenih objektov. 
 

7. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA 
VARSTVA 

 
V Republiki Sloveniji so zagotovljene možnosti svobodne oddaje volilnega glasu s tem, da se zagotovijo 
prilagojena volilna mesta za gibalno ovirane osebe. Poleg tega pravočasno obveščajo o dostopnih voliščih v 
skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Invalide spodbujamo in jim omogočamo sodelovanje pri pripravi občinskih dokumentov, ki se nanašajo na 
področja invalidov. Invalidska društva so vedno vabljena k sodelovanju pri pripravi programov za izboljšanje 
življenja invalidov v Mestni občini Velenje. Nazadnje so sodelovali pri pripravi Programa za izboljšanje 
življenja invalidov Mestne občine Velenje za obdobje 2014-2017. 
 

8. AKTI OBČINE, KI UREJAJO VPRAŠANJA ZA URESNIČEVANJE PRAVIC INVALIDOV 
 
Invalidi se vključujejo v pripravo občinskih aktov, ki se nanašajo na vprašanja invalidov.  
 
Na Mestni občini Velenje izpolnjujemo določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni 
list Evropske unije, št. 307/15 in 307/15) pri javnih razpisih tako male kot tudi velike vrednosti ali zgolj pri 
zbiranju ponudb.  

 31. člen (pridržana javna naročila) Zakona o javnem naročanju pravi:  
- »(1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja povabi k sodelovanju le invalidska podjetja in 

zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, 
ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno 
podjetništvo. V primeru pridržanega javnega naročila v skladu s tem členom lahko gospodarski 
subjekt odda del javnega naročila v podizvajanje le invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, 
kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialnim 
podjetjem ter podjetjem s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo. 
 

- (2) Naročnik, ki namerava javno naročilo pridržati za podjetja iz prejšnjega odstavka, mora to navesti 
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.«  

 
Svet Mestne občine Velenje je na 19. redni seji dne 28. 2. 2017 sprejel Celostno prometno strategijo Mestne 
občine Velenje, Trajnostna mobilnost za zeleno Velenje, Ukrepajmo danes za prijaznejši jutri (Uradni vestnik 
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5/2017). Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje predvideva na področju uveljavitve trajnostnega 
načrtovanja prometa tudi naslednji ukrep, in sicer Strateško načrtovanje dostopnosti za invalide in druge 
osebe z oviranostmi.  

9. MATERIALNA, FINANČNA IN VSEBINSKA PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 
IN POSVETOVANJE PRI ODLOČANJU O INVALIDSKIH ZADEVAH 

 
V Mestni občini Velenje deluje Svet za invalide, ki ima nalogo opozarjanja in podajanja pobud za odpravo 
vseh vrst ovir in nefunkcionalnih rešitev, v grajenem in družbenem okolju ter informiranja javnosti o aktivnostih 
in problemih, s katerimi se soočajo invalidi.  
 
Mestna občina Velenje nudi invalidskim organizacijam in društvom uporabo prostorov oziroma večnamenskih 
dvoran v občinski lasti za namen prireditev, okroglih miz in predavanj s področja invalidnosti. Poleg tega tudi 
sofinancira programe in projekte s področja socialnega varstva: izpolnjevanje zakonskih obveznosti lokalne 
skupnosti ter spodbujanje in podpora dodatnim programom s področja invalidskega varstva.  
 
 
Podatki o sredstvih, ki jih je Mestna občina Velenje namenila varstvu invalidov v letu 2017: 
 

 v EUR 
Višina sredstev, namenjenih za storitve institucionalnega varstva 
(skupaj): 

541.669,00 

Splošni socialni zavodi (v splošnih socialnih zavodih ni izdelanega podatka, 
kolikšno število invalidov je vključenih v tovrstno institucionalno varstvo) 

220.547,00 

Posebni socialni zavodi 126.295,00 
VDC – domsko varstvo 194.827,00 
Višina sredstev, namenjenih za denarne transferje invalidom 15.666,53 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje družinskih pomočnikov 187.019,00 
Višina sredstev, namenjenih izvajanju programov javnih del (za invalide) 23.065,29 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje pomoči na domu za invalide 37.141,93 
Višina sredstev, namenjenih izvajanju programov invalidskih organizacij 
ali drugih organizacij, ki izvajajo programe namenjene invalidom 

13.929,49 

Skupna višina sredstev, namenjenih varstvu invalidov 818.491,24 
 
 

10. SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH UKREPOV ZA OSEBE S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

 
Člani Sveta za invalide Mestne občine Velenje spremljajo učinke sprejetih ukrepov za osebe s posebnimi 
potrebami.  
 

11. PRILOGA  
 
Spodnja tabela vsebuje devet ukrepov iz Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje 
za obdobje 2014-2017, ki so bili izvedeni v letu 2017. Poleg navedenih ukrepov vsebuje program tudi redne 
naloge, ki so jih podjetja, zavodi, institucije in društva začeli izvajati že pred sprejetjem programa in jih bodo 
izvajali v prihodnje.  
 
Tabela z ukrepi iz Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje              
2014-2017, ki so bili izvedeni v letu 2017 
 

1 Adaptacija Rehabilitacijskega centra SAŠA regija (zamenjava dela strehe, zamenjava električnih omaric, 
redna vzdrževalna dela) 
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2 Izboljšanje dostopnosti stalne zbirke na Velenjskem gradu in razstav v Galeriji Velenje za osebe s 
posebnimi potrebami 

3 Priprava tipnih in opisov prostorov tlorisov za slepe in slabovidne v galerijski zbirki na Velenjskem gradu 

4 Priprava podnapisov k eksponatom v zbirki na Velenjskem gradu za slepe in slabovidne 

5 Vključevanje oseb s posebnimi potrebami pri načrtovanju in izvajanju programov 

 
6
  

Dostopnost avdiovizualnih vsebin za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne osebe v Galeriji Velenje 

 

12. ZAKLJUČEK 
 
Vsako leto izvedemo v Mestni občini Velenje številne dogodke, aktivnosti in ukrepe za izboljšanje življenja 
invalidov.  

V letu 2018 bomo pripravili Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 
2018-2021, katerega bomo v mesecu maju ali juniju predstavili na seji Sveta Mestne občine Velenje. V 
sodelovanju z Inštitutom Integra je v planu priprava brošure s pravicami slepih in slabovidnih v brajlici in 
enostavnem jeziku. Brošuro bomo prilagodili lokalnem okolju in bo namenjena občankam in občanom Mestne 
občine Velenje.  

Invalide bomo vključili v sodelovanje na 8. medgeneracijskem festivalu 2017, ki bo potekal pod sloganom 
»Spodbujamo misli in telo za dober spomin«, med 12. in 14. aprilom 2018, kjer bodo lahko sodelovali na 
delavnicah, teku starejših in različnih aktivnostih. Osrednja tema letošnjega medgeneracijskega festivala je 
bolezen demenca. V prihodnjih mesecih bomo pripravili predstavitev Evropske kartice za invalide. Prav tako 
bomo v letošnjem letu, v sodelovanju z Domom za varstvo odraslih Velenje, izvedli tečaj oziroma delavnico na 
temo »demenca«.  

Redno se bo sestajal Svet za invalide Mestne občine Velenje, ki bo predlagal aktivnosti in sproti reševal 
težave, na katere bodo opozarjali občani.  

Aktivnosti in dogodke, ki se izvajajo v projektu »Občina po meri invalidov«, bomo izvajali tudi v prihodnje. Pri 
načrtovanju le-teh bomo prisluhnili tistim, katerim je projekt namenjen – invalidom.  

 
Velenje, marec 2018 
 
 
 
Pripravila:       
Maša Miklavc, univ. dipl. teol., l.r.  Valter Golob, l.r. 
strokovna delavka Urada za družbene dejavnosti  predsednik Sveta za invalide  
Mestne občine Velenje       Mestne občine Velenje 
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POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA STAREJŠIH  
V MESTNI OBČINI VELENJE  

ZA LETO 2017 
 
Mestna občina Velenje namenja starejšim občankam in občanom posebno pozornost. V letu 2009 je pristopila 
k projektu »Velenje, starosti prijazno mesto«, katerega cilj je izboljšanje kakovosti življenja starejših občank in 
občanov naše občine. Starosti prijazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene organizacije pri Organizaciji 
Združenih Narodov. Mestna občina Velenje je usmerjena v aktivno staranje, kar pomeni, da ostajajo občani v 
tretjem življenjskem obdobju delovno in družbeno aktivni ter živijo kar se da zdravo in zadovoljno življenje.  

 
Leta 2012 je župan Mestne občine Velenje, Bojan Kontič, podpisal Dublinsko deklaracijo, s katero je Mestna 
občina Velenje uradno podprla delovanje Svetovne zdravstvene organizacije na področju starosti prijaznih 
okolij. Bistvo starosti prijaznih mest ali občin je v aktivni vključenosti starejših in v zavezi lokalnih oblasti, da 
bodo razvijale, uvajale in nadzorovale programske aktivnosti, s katerimi se razvijajo okolja, v katerih se 
stališča starejših spoštujejo in kjer vse generacije sodelujejo med seboj. 
 
Leta 2013 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Strategijo za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni 
občini Velenje do leta 2020. S sprejetjem strategije smo se zavezali, da bomo izvedli številne ukrepe, s 
katerimi bomo izboljšali življenje starejših občank in občanov. 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. 
 
Leta 2014 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje 
za obdobje od 2014 do 2020. Glavni cilj strategije je izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin ter 
povečanje družbene povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva.  

 
V okviru projekta »Velenje, starosti prijazno mesto« delujeta dva odbora: seniorski in koordinacijski. Naloga 
seniorskega odbora je zbiranje predlogov in izboljšav, s katerimi postaja Velenje starejšim dostopnejše. 
Seniorski odbor se je v preteklem letu sestal dvakrat.  

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. Naloge združenega koordinacijskega odbora 
ostajajo enake in zajemajo razvijanje ustreznih programov za kvalitetno življenje starejših, povezovanje in 
prenos dobrih praks ter inovativnih programov v lokalno okolje. Vsakdo lahko svoj predlog oziroma pripombo 
objavi na spletni strani www.starostiprijazno.si. 
 
 

1. Mednarodni medgeneracijski festival 2017 
 
7. mednarodni medgeneracijski festival, pod sloganom »Modrosti narave za vse generacije« je potekal v 
Velenju, med 25. in 27. majem 2017. K organizaciji smo pristopili Mestna občina Velenje, Dom za varstvo 
odraslih Velenje, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Ipak inštitut, Šaleška pokrajinska zveza društev 
upokojencev Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Udarnik MC Velenje, Festival Velenje, Rokometni klub 
Gorenje Velenje in Ženski rokometni klub Velenje.  

 
Namen festivala je bil združiti čim več ljudi vseh generacij, v različnih aktivnostih. Družili so se otroci, mladi, 
predstavniki srednje generacije in starejši. S festivalom smo želeli spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje, 
povezovanje in dialog. 
 
Prvi dan je Godba veteranov Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje, v Letnem kinu ob Škalskem jezeru, 
otvorila festival. Goste sta pozdravila podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol in takratna predsednica 
Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje Marija Vrtačnik, prostovoljci Udarnika MC Velenje pa so pripravili 
različne dejavnosti in aktivnosti za obiskovalce.  

Drugi dan festivala sta v Domu za varstvo odraslih Velenje, potekali okrogla miza »Zdrav duh v zdravem 
telesu« in predavanje »Včasih drugače, kako pa danes?«.  

Tretji dan smo, na Titovem trgu, pripravili zaključek festivala. Preko dvesto plesalcev, iz različnih plesnih 
šol in različnih starostnih skupin, je zavzelo ploščad na trgu. Navzoče je pozdravil župan Mestne občine 
Velenje Bojan Kontič, na stojnicah, ki so obkrožale celotno dogajanje, pa se je predstavilo enajst društev, 
organizacij in ustanov. Navzoči so si lahko izdelali šopek iz travniških cvetlic, mošnjiček iz posušenih cvetov 
sivke in ogrlico iz pisarniškega materiala. Na ogled so bile zaščitene rastline, kvačkani izdelki izpod spretnih 
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rok upokojenk in izdelki iz filca. Med drugim sta bila na ogled tudi zeliščarski kotiček in izdelki iz gline. 
Obiskovalci so poizkusili domače pecivo in kruhke z zdravimi namazi. Vrhunec pestrega dogajanja je bil tek 
starejših, ki so se ga poleg starejše populacije udeležili tudi otroci in invalidi. Tekači in sprehajalci so, za 
udeležbo na teku, prejeli majice, ki jim bodo v spomin. Pred tekom so tekače, z razgibalnimi vajami, ogreli 
rokometaši Rokometnega kluba Gorenje, ki so jih skupaj z rokometašicami, Ženskega rokometnega kluba 
Velenje, pospremili do cilja. Namen teka ni bilo tekmovanje, temveč sodelovanje in druženje. S tekom 
starejših smo želeli obvestiti in opozoriti na zmanjšane fizične zmogljivosti starejših. Starejši zaradi starosti ali 
zdravstvenih omejitev velikokrat ne zmorejo hiteti, čeprav bi si to želeli. Medgeneracijski festival smo zaključili 
z brezplačno popoldansko filmsko predstavo, slovensko komično dramo, »Srečen za umret«.  

V sklopu festivala je nastal tudi 3-minutni filmček, ki je objavljen na youtube kanalu: 
https://www.youtube.com/watch?v=HKBmpglHrcg. 
 

2. Nadaljevalni tečaj za družinske oskrbovalce svojcev 
 
V novembru 2017 smo organizirali nadaljevalni tečaj za družinske oskrbovalce, ki se ga je udeležilo pet 
občank Mestne občine Velenje. Pogoj za obiskovanje tečaja je bil uspešno opravljen osnovni tečaj v letu 
2015, ki ga je zaključilo 77 občank in občanov Mestne občine Velenje. Za organizacijo in financiranje 
nadaljevalnega tečaja za družinske oskrbovalce svojcev smo se na Mestni občini Velenje odločili, zaradi 
povpraševanja občank in občanov, ki so v letu 2015 že zaključili osnovni tečaj. Tako osnovni kot tudi 
nadaljevalni tečaj so izvedli zaposleni v Domu za varstvo odraslih Velenje. 
 
Teoretične in praktične napotke so udeleženci nadaljevalnega tečaja prejeli s strani zaposlenih v Domu za 
varstvo odraslih Velenje. Osnovni tečaj je bil namenjen spoznavanju pomoči ob prehodu družinskega člana iz 
domačega okolja v dom za varstvo odraslih in lajšanja bivanja starostniku v domačem okolju. Nadaljevalni 
tečaj pa je zajemal pomen komunikacijskih veščin v paliativni oskrbi, prehrano težko bolnega pacienta, 
kontinuirano oskrbo bolnika s podkožno infuzijo zdravil, fizioterapevtske napotke za oskrbo bolnega 
družinskega člana in osem ur praktičnih vaj za oskrbo obolelega družinskega člana.  
 
20-urni nadaljevalni tečaj je zajemal teoretični in praktični del. Teoretični del je bil sestavljen iz predavanj o 
pomenu komunikacijskih veščin v paliativni oskrbi, o paliativni oskrbi v domačem okolju, prehrani težko 
bolnega svojca, kontinuirani oskrbi bolnika s podkožno infuzijo zdravil in fizioterapevtskih napotkih za oskrbo 
bolnega družinskega člana.  

Pri praktičnih vajah so tečajniki poglobili znanje iz umivanja in razkuževanja rok, pomena uporabe rokavic 
pri praktičnem delu rokovanja z bolnikom, izvedeli so, kako poteka jutranja osebna nega ter ustna nega pri 
nepomičnem bolniku in hranjenje. Tečajniki so v osmih urah praktičnih vaj izvedeli še več pomembnih 
napotkov, ki jim bodo pomagali pri premagovanju težav, pri skrbi za svojce.  
 
Tečajniki so prejeli interno gradivo, ki jim bo pomagalo osvežiti znanje, ko ga bodo potrebovali. Prejeli so tudi 
potrdilo o opravljenem nadaljevalnem tečaju. 
 
 

3. Projekt »Večgeneracijski center Planet Generacij« 

V mesecu aprilu se je pričel izvajati projekt Večgeneracijski center Planet Generacij, ki je podprt iz strani 
Mestne občine Velenje, izvaja pa ga Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje skupaj s partnerjema UPI 
Ljudska univerza Žalec in Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec. Glavni cilj in namen projekta je 
ponuditi različne preventivne vsebine, ki zagotavljajo socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin, zmanjšujejo 
tveganje revščine in preprečujejo zdrs v socialno izključenost. 
V okviru Večgeneracijskega centra Planet Generacij se izvaja: neformalno druženje in srečevanje, 
informiranje uporabnikov in izvajanje številnih vsebin s poudarkom na integraciji, socialni vključenosti, 
spodbujanju enakih možnosti, sodelovanju, izboljšanju zaposljivosti ter zmanjšanju tveganja revščine in dvigu 
kakovosti življenja vseh ranljivejših skupin. 

Cilj večgeneracijskega centra je z različnimi aktivnostmi aktivno ter trajnostno povezati in vključiti različne 
ranljive skupine: 
 

- družine oziroma osebe z nizko delovno intenzivnostjo; 
- enostarševske družine in družine v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence; 
- osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost; 
- starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij; 
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- otroci in mladi s posebnimi potrebami; 
- invalidi; 
- migrantski in begunski posamezniki ter družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin. 

 
Projekt se izvaja v prostorih Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje. V letu 2018 se bo pričela 
gradnja novega objekta, na Kidričevi cesti 9a v Velenju. 

  
 

4. Projekt »Starejši za starejše« 
 
Nosilec projekta je Zveza društev upokojencev Slovenije, ki delno zagotavlja finančna sredstva za 
izobraževanje, svetovanje, vodenje, pomoč in druge potrebne aktivnosti v zvezi z izvajanjem ter materialne 
stroške za neposredno delo v društvih upokojencev. 
 
V Mestni občini Velenje projekt izvajajo posamezna društva Šaleške pokrajinske zveza društev upokojencev 
Velenje in sicer: Društvo upokojencev Velenje, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje z Društvom 
upokojencev Škale, Društvo upokojencev Šalek, Društvo upokojencev Vinska gora, Društvo upokojencev 
Šentilj pri Velenju, Društvo upokojencev Paka pri Velenju. 
 
Projekt se izvaja s prostovoljnim delom. Prostovoljci obiskujejo občanke in občane Mestne občine Velenje, ki 
so starejši od 69 let in ob prvem obisku na podlagi vprašalnika zberejo podatke o razmerah starejših in o 
morebitni potrebi po pomoči. 

Potrebno pomoč jim organizirajo v okviru posameznega društva ali potrebe posredujejo ustreznim 
organizacijam, kot so Območno združenje Rdečega križa Velenje, Karitas Velenje, patronažna služba 
Zdravstvenega doma Velenje, Center za socialno delo Velenje in Mestna občina Velenje. 

Poleg prvih obiskov, ki jih opravljajo prostovoljci, obiskujejo starejše na njihovo željo tudi večkrat na leto 
ali celo vsak mesec. 
 
V projekt je vključenih okoli 60 prostovoljcev, ki jih v posameznem društvu vodi društveni koordinator. 
Prostovoljci obiskujejo tako osebe starejše od 69 let kot tudi invalide, pri katerih starostna meja ni pomembna. 
Obiskovancem je glede na njihove potrebe in želje nudeno: 

- pomoč na domu: druženje, sprehodi, prevozi, pomoč pri hišnih opravilih, branje, dostava iz trgovine, 
dostava hrane, dostava humanitarnih paketov; 

- pomoč v obliki družabnih iger in športnega udejstvovanja ter rekreacije; 
- pomoč v obliki sodelovanja s patronažno službo Zdravstvenega doma Velenje, Centrom za socialno 

delo Velenje in Mestno občino Velenje. 
 
Programu Starejši za starejše je Evropski parlament podelil nagrado Državljan Evrope za leto 2017. Evropski 
parlament nagrado na predlog evropskih poslank in poslancev podeljuje vsako leto, prejme pa jo izbrana 
peščica posameznikov ali skupin, ki s svojim delovanjem konkretno prispevajo k uresničevanju načel Listine 
temeljnih pravic Evropske unije. Evropski parlament je prepoznal pomen prostovoljske medsebojne pomoči in 
nagrado utemeljil takole: 
»Evropski parlament ugotavlja, da program predstavlja primer dobre prakse na področju prostovoljstva, ki 
omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. Skozi prizadevanja za boljše razumevanje in razvoj 
kulture sodelovanja med generacijami pa odseva pomembne evropske vrednote prostovoljstva, humanizma, 
solidarnosti, povezanosti, vzajemnega razumevanja in sočutja.« 
 
 

5. Projekti Društva upokojencev Velenje 
 
Društvo upokojencev Velenje izvaja, z namenom izboljšanja življenja starejših v Mestni občini Velenje, 
številne projekte: Starejši za starejše, Donirana hrana, Slovenska banka hrane Sibahe in družbeno koristna 
dela v sodelovanju s Centrom za socialno delo Velenje. 
 
V preteklem letu je v projektu »Starejši za starejše« sodelovalo devet prostovoljcev, ki so pri dvanajstih 
obiskovancih opravljali različne aktivnosti: pomoč v gospodinjstvu, prevoz k zdravniku, kidanje snega, delo na 
vrtu, priprava drv, pleskanje,… 

V sodelovanju z drugimi prostovoljskimi organizacijami so trikrat tedensko razdeljevali podarjeno hrano v 
projektu »Donirana hrana«.  
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Od banke hrane Sibahe so prejeli okoli 10 ton prehranskih izdelkov, ki so jih prevzemali v skladiščih v 
Velenju, na Polzeli in v Štorah. Skupno so podarili pakete več kot 150 prejemnikom. Ob koncu leta 2017 so 
prekinili sodelovanje z Banko hrane Sibahe, zaradi neustreznih prehranskih izdelkov. 
 
Prostovoljci v društvu so skupaj z Ženskim in Moškim pevskim zborom Društva upokojencev Velenje, 
Kavškimi pevci in Starovaškimi veseljaki pripravili nastop in razveseljevali oskrbovance v okoliških domovih za 
starejše. 
 
V letu 2016 je Društvo upokojencev Velenje s pomočjo Zlate mreže iz Ljubljane in donatorjev (Poslovni sistem 
Mercator, d.d.) pridobilo prostor za Zlati kotiček. Slednji je stičišče za srečevanje srebrne in zlate generacije 
občank in občanov Mestne občine Velenje. Kotiček je odprt med delavniki, v njem pa so se izvajale razstave, 
predavanja, družabna srečanja, delavnice ročnih del. Z mesecem februarjem 2018 se Zlati kotiček, zaradi 
povečanega števila aktivnosti in obiskovalcev, seli v večji prostor. 
 

6. Projekt »Donirana hrana« 
 
V Mestni občini Velenje od meseca marca 2014 izvajamo projekt »Donirana hrana«, katerega glavni namen je 
organizirati prevzem in predajo hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti in bi jo drugače trgovci ob koncu 
dneva dali v uničenje. Hrano v Velenju donirajo Mercator Center, Interspar Šalek, Interspar Velenjka in Spar 
Center. Prevzem hrane poteka vsak dan po obratovalnem času trgovin, tudi med vikendi in prazniki. 
 
V letu 2017 so sodelujoči v projektu razdelili 4,4 ton sadja, zelenjave, pečenega mesa, sendvičev in ostalih 
mesnih izdelkov ter 82.385 kosov kruha, pekovskega peciva, mlečnih izdelkov, mleka in jajc. Skupna vrednost 
razdeljene podarjene hrane znaša 105.396 evrov.  
 
Krovno projekt koordinira Zveza Lions klubov Slovenije, v Velenju pa prevzem hrane organizirajo prostovoljci 
Lions kluba Velenje, Rotary kluba Velenje, Območnega združenja Rdečega križa Velenje in Strokovnega 
sveta za socialna vprašanja pri Območni organizaciji Socialnih demokratov Velenje, ki vsak večer podarjeno 
hrano dostavijo v zbiralnico, v Domu za varstvo odraslih Velenje, kjer jo primerno shranijo do jutra. Zjutraj 
hrano izmenično prevzamejo prostovoljci Društva upokojencev Velenje, Društva Invalid Konovo in 
Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline. Le-ti hrano na osnovi urejenih seznamov razdelijo socialno 
ogroženim posameznikom in družinam.  
 
Ker je projekt »Donirana hrana« med občankami in občani Mestne občine Velenje dobro sprejet, ga bodo 
prostovoljci velenjskih organizacij izvajali tudi v prihodnje.  
 
 

7. Srečanje starejših občank in občanov Mestne občine Velenje 
 
Mestna občina Velenje sofinancira srečanja občank in občanov Mestne občine Velenje, starih nad 69 let, ki jih 
Krajevne skupnosti in Mestne četrti pripravljalo enkrat letno. Namen srečanj je druženje, pregled dela, 
izmenjava spominov. 
 
 

8. Županov sprejem za starejše 
 
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1990 razglasila 1. oktober za mednarodni dan starejših. Tudi 
v Mestni občini Velenje namenjamo starejšim občankam in občanom posebno pozornost. 3. oktobra je župan 
Mestne občine Velenje Bojan Kontič, v Domu kulture Velenje, sprejel starejše občanke in občane Mestne 
občine Velenje. Srečanje je popestril glasbeni program Šaleškega študentskega okteta.  
 
 

9. Pripombe in predlogi seniorjev  
 
V preteklem letu je podal koordinacijski odbor na sestankih naslednje pripombe in pobudo: 
 
PRIPOMBA: Kritična točka za pešce. Od Partizanske ceste proti cerkvi v Starem Velenju ni urejena pešpot. 
ODGOVOR: V letu 2018 se bo izvedla revitalizacija Starotrškega jedra. 
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POBUDA: Člani seniorskega odbora v projektu »Velenje, starosti prijazno mesto« niso soglašali s sklepom 
Ministrstva za zdravje »Sklep o pripojitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica k javnemu 
zdravstvenemu zavodu Splošna bolnišnica Celje«.  
UGOTOVITEV: Predstavnica Civilne iniciative za ohranitev Bolnišnice Topolšica Marija Vrtačnik je prevzela 
pobudo. Do pripojitve ni prišlo. 
 
PRIPOMBA: Kolesarske poti v Mestni občini so neurejene, nekatere celo nevarne. 
ODGOVOR: Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje so pojasnili, da se bodo v prihodnjih 
letih urejale kolesarske površine. V letu 2018 se bo izvedlo pridobivanje projekte dokumentacije, od leta 2019 
dalje bo potekalo urejanje kolesarskih površin. 
 
PRIPOMBA: Avtobusna postaja Velenju nima stranišča. Stranišče, ki je bilo v uporabi, v bistroju, je zaprto. 
ODGOVOR: Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje so pojasnili, da je stranišče v 
obratovanju v času voznega reda Izletnika Celje. V mesecu februarju 2018 pa bo po končanem obratovalnem 
času Izletnika Celje, v času voznih redov, za oskrbo skrbela Mestna občina Velenje. 
 
 

10.  Pripombe, predlogi in vprašanja na spletni strani www.starostiprijazno.si 
 
V letu 2017 na spletni strani www.starostiprijazno.si ni bilo objav. Občanke in občani Mestne občine Velenje 
so se ob težavah osebno, po telefonu ali po elektronski pošti, obrnili na zaposlene na Mestni občini Velenje. 
Vsi predlogi, pripombe ali vprašanja so bila naslovljena na pristojen urad Mestne občine Velenje, kjer so bila 
tudi obravnavana. 
 
PRIPOMBA: Stopnice med Šaleško cesto in Cesto Borisa Kraigherja (parkirišče Standard) so poškodovane in 
nevarne za starejše ter otroke. 
ODGOVOR: Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje so pojasnili, da so stopnice v lasti 
vsakokratnih etažnih lastnikov bloka, za kar je pristojen pravnik stavbe, Linea d.o.o. 
 
PRIPOMBA: Signalizacija na semaforjih na križišču Prešernove ceste in Kidričeva ceste ter Partizanske ceste 
in Ceste talcev je šibka. 
ODGOVOR: Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje je posredoval pripombo pristojni službi, ki 
jo je odpravila. 
 
PRIPOMBA: Slaba osvetlitev prehodov za pešce na križišču Kersnikove in Kidričeve ceste. 
ODGOVOR: Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje bo izboljšal osvetlitev v letošnjem oziroma 
v prihodnjem letu. 
 

11.  Zaključek 
 
Z obiskom dogodkov in vključevanjem starejših občanov v aktivnosti smo zadovoljni. V letošnjem letu imamo 
cilj, da se udeležba na dogodkih, ki jih pripravljamo v sklopu projekta »Velenje, starosti prijazno mesto«, še 
poveča. V mesecu marcu bomo pripravili okroglo mizo o socialnem varstvu starejših, v aprilu načrtujemo 8. 
medgeneracijski festival, v mesecu oktobru pa pripravljamo 5. mednarodni festival vezenja. Jeseni bomo v 
sodelovanju z Domom za varstvo odraslih Velenje pripravili tečaj na temo »demenca«. 
 
Letos bomo pričeli z izvajanjem projekta »Prostoferstvo« oziroma prostovoljni šofer, pri čemer gre za 
posredovanje prevozov. Med starejšimi imamo osebe, ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo ali nočejo 
obremenjevati sorodnikov ali uporabljati plačljive prevoze. Na drugi strani so številni starejši še vedno aktivni 
vozniki in radi priskočijo na pomoč. Starejši, invalidi in gibalno ovirani občani ter občanke Mestne občine 
Velenje bodo imeli možnost dostopa do zdravstvenih ustanov, bližnjih bolnišnic, pokopališč, trgovin. Nosilec 
projekta je organizacija Zlata mreža, koordinator projekta pa je Društvo upokojencev Velenje. 

V sodelovanju s Telekomom Slovenije je v pripravi projekt »E-oskrba«, pri čemer gre za 
socialnovarstveno storitev - socialni servis pomoč na daljavo. 

 
V letošnjem letu je v planu gradnja stanovanjskega stolpiča oskrbovanih stanovanj. Mestna občina Velenje je 
pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, prav tako se je prijavila na razpis za sofinanciranje pri 
Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Petnajst bivalnih enot, namenjenih upokojencem in drugim 
starejšim občanom nad 65 let starosti, bo Mestna občina Velenje oddala v neprofitni najem. Ključnega 
pomena bivalnih enot varovanih stanovanj je vpetost lokacije v razvito socialno in družbeno mrežo. Tako 
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oskrbovana stanovanja bodo omogočila osnovno oskrbo, ki obsega pomoč pri bivanju, organizirano prehrano, 
pomoč pri pranju perila, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, varstvo in pomoč 
pri ohranjanju socialnih stikov. 

  
Aktivnosti in dogodke, ki se izvajajo v projektu »Velenje, starosti prijazno mesto«, bomo izvajali tudi v 
prihodnje. Pri načrtovanju le-teh bomo prisluhnili tistim, katerim je projekt namenjen - starejšim, ki si želijo kar 
najbolje izkoristiti tretje življenjsko obdobje.  
      
 
Velenje, 30. 1. 2018 
 
 
 
Pripravila:              

          Maša Miklavc, univ. dipl. teol., l.r. Drago Martinšek, univ. dipl. soc., l.r.      
strokovna delavka Urada za družbene dejavnosti                         vodja Urada za družbene dejavnosti  
 
 
Drago Karl Seme, l.r. 
predsednik koordinacijskega odbora v projektu »Velenje, starosti prijazno mesto« 
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POROČILO O IZVAJANJU SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 
POMOČ DRUŽINI NA DOMU 

ZA LETO 2017 
 
                                         
UVOD 

 
Center za socialno delo Velenje izvaja storitve socialne oskrbe na domu upravičencem v Mestni občini 
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki. Upravičenci  do socialne oskrbe na domu za 
kvalitetno bivanje v svojem domačem okolju zaradi invalidnosti, starosti in bolezni potrebujejo občasno 
organizirano pomoč, ki jim omogoča ohranjanje zadovoljivega duševnega in telesnega počutja. Tako 
organizirana pomoč na domu lahko upravičencu začasno ali trajno nadomesti institucionalno varstvo. 
Z izvajanjem pomoči na domu upravičencem omogočamo ustrezno obliko pomoči v njihovem 
bivalnem okolju in tako posredno vplivamo na izboljšanje kvalitete življenja ljudi v starejših letih. 
 
Center za socialno delo Velenje je na območju Upravne enote Velenje za uporabnike Mestne občine 
Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju uporabniki) razvil in od oktobra 
leta 1992 dalje izvaja socialno varstveno storitev pomoč družini na domu. Storitev vsebuje socialno 
oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko 
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki. 
 
Pomoč družini na domu je storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne ali 
druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne 
morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo 
možnosti. Gre za različne oblike organiziranja praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem 
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki. Mrežo javne službe za omenjeno storitev zagotavlja vsaka občina posebej. 
 
Staranje populacije oz. spreminjanje njene starostne strukture že ima in bo v prihodnosti imelo še 
večje posledice tudi za področje zdravstva in socialnega varstva. Pričakujemo lahko povečanje 
zdravstvenih in socialnih stisk starejše populacije in posledično povečano povpraševanje po različnih 
zdravstvenih in socialnih storitvah, povečanje potreb po negovalnih storitvah, storitvah prevozov in 
predvsem po različnih oblikah podpornih storitev za oskrbo na domu. V prihodnje je nujno v večji meri 
spodbujati skupnostno oskrbo in zagotoviti pestrost oblik pomoči na domu, saj bomo le na ta način 
omogočili formalno oskrbo na domu oz. v lokalnem okolju večjemu številu ljudi in obenem blažili pritisk 
na institucionalno varstvo v situaciji naglega povečevanja deleža starejšega prebivalstva, ki bo 
tovrstne storitve potrebovalo. 
 
Po srednji varianti projekcije EUROPOP 2008 za Slovenijo se bo v obdobju 2010 do 2020 število  
prebivalstva starega 15-64 let zmanjšalo za dobrih 68.000 oseb, število prebivalstva starega 65 let in 
več pa zvišalo za dobrih 82.00 oseb (število prebivalstva starega 80 let in več se bo zvišalo za dobrih 
31.500 oseb). Ali povedano drugače: delež  oseb, starih 15-64 let v populaciji se bo znižalo iz 
69,5%(2010) na 65,5%(2020), delež oseb starih 65 let in več v populaciji pa se bo povišal iz 16,6% 
(2010) na 20,4%(2020). Delež oseb starih 80 let in več se bo v desetih letih povišal iz 3,9% na 5,4%. 
Medtem, ko je bilo leta 1990 pričakovano trajanje življenja moških 69,54 let in žensk 77,38 let, je to do  
leta 2009 naraslo na 75,76 let za moške in 82,31 let za ženske. 
V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2011-2020 je eden od 
treh ključnih ciljev tudi izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti storitev in programov ter zagotavljanje 
njihove dostopnosti in dosegljivosti. 
   

1. KADRI 
 
Storitve socialne oskrbe na domu je v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 izvajalo skupaj 32 
socialnih oskrbovalk, od tega 3 osebe s statusom invalida, ki so zaposlene za polovični delovni čas, 
povprečno mesečno 24 delavk. Čez leto smo zabeležili več zaposlitev za določen čas zaradi 
nadomeščanja dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Ena zaposlitev je bila financirana v okviru javnih del s 
strani v MO Velenje. 
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Tabela 1: Pregled obsega izvajanja pomoči na domu v obdobju od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 
Občina Štev. uporab. 

01.-12.2017 
Povprečno štev. 
upor. mesečno 

Štev. ur 
PND 

Povprečno štev. 
ur pomoči 

MO Velenje 122 82,5 18.223,5 1.518,63 
Šoštanj 46 36 8.752 729,33 
Šmartno ob Paki 17 10,92 2.333,5 194,46 
SKUPAJ 185 129,42 29.309 2.442,42 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se je število vseh  obravnavanih uporabnikov v MO Velenje zmanjšalo 
za 5 oseb, v občini Šoštanj se je število uporabnikov povečalo za 3 osebe, v občini Šmartno ob Paki 
pa se je število uporabnikov  zmanjšalo za 3 osebe v primerjavi z letom 2016. Število vseh 
uporabnikov se je v vseh treh občinah zmanjšalo za 5 oseb, glede na število v letu 2016. V MO 
Velenje  smo v okviru socialno varstvene storitve pomoč na domu obravnavali 122 uporabnikov, v 
občini Šoštanj 46 in v občini Šmartno ob Paki 17 uporabnikov.  
 
Tabela 2: Pregled izvajanja pomoči na domu v obdobju od leta 2006 do 31. 12. 2017 

Leto Povprečno število uporabnikov v letu Povprečno število ur pomoči na domu v letu 
2006 61,25 998,31 
2007 63,87 1030,56 
2008 83,50 1506,54 
2009 98,75 1963,58 
2010 109,7 2181,33 
2011 116,8 2244,08 
2012 113 2353,29 
2013 112,25 2408,68 
2014 106,42 2359,13 
2015 116,82 2417,75 
2016 121,33 2358,44 
2017 129,42 2442,42 

 
Iz tabele 2 je razvidno, da se je povprečno število uporabnikov pomoči na domu zvišalo glede na 
povprečno  število  uporabnikov v letu 2016; prav tako je višje tudi povprečno število ur  za 83,98 ur 
kot v letu 2016. Podatki naših uporabnikov kažejo, da je povprečna starost v MO Velenje skoraj 77 let, 
v občini Šoštanj je povprečna starost naših uporabnikov 82 let in v občini Šmartno ob Paki 84 let. Vse 
tri občine so naklonjene svojim starejšim občanom pri financiranju storitve pomoči na domu, glede 
subvencioniranja cene za uro opravljene storitve za uporabnika, ki je višja od 50% subvencije. V vseh 
treh občinah je bila cena za uporabnika v letu 2017  vezana na njegov neto dohodek na družinskega 
člana v preteklem letu. V MO Velenje znaša cena za uporabnika od 1.6.2017 dalje po veljavni lestvici 
od 0,85 Eur/uro do 8,48 Eur/uro, v občini Šmartno ob Paki znaša cena za uporabnika od 1.6.2017 
dalje po veljavni lestvici od 3,00 Eur/uro do 8,48 Eur/uro. Občina Šoštanj je spremenila ceno s 
1.7.2017 in je razpon lestvice od 3,27 Eur/uro do 8,48 Eur/uro. Vse navedene cene veljajo ob 
delovnikih. V času dežurstva ob nedeljah znaša cena storitve za uporabnika v MO Velenje ter v občini 
Šmartno ob Paki  od 1,06 Eur/uro do 10,63 Eur/uro, ob praznikih pa je cena storitve še višja in znaša 
od 1,12 Eur/uro do 11,16 Eur/uro. V občini Šoštanj  znaša cena storitve za uporabnika ob nedeljah od 
4,04 Eur/uro do 10,63 Eur/uro, ter ob praznikih od 4,24 Eur/uro do 11,16 Eur/uro. 
 
Obseg  storitev v občinah smo oblikovali v skladu s potrebami uporabnikov storitev. Pomoč na domu 
izvajajo oskrbovalke v skladu z etičnim kodeksom delavcev v socialnem varstvu in v skladu z 
dogovorom o izvajanju storitev, ki ga pred začetkom izvajanja oblikuje strokovna delavka centra na 
področju pomoči na domu, skupaj z uporabnikom storitve in ostalimi udeleženimi v uporabnikovi 
socialni mreži. Osnovno vodilo pri izvajanju storitev je upoštevanje uporabnikovih individualnih potreb 
in spoštovanja pravice do odločanja o vsebini izvedenih storitev. Strokovno izvajanje storitev 
zagotavlja zadovoljstvo uporabnikov. V Centru za socialno delo Velenje je vedno prisotna skrb za 
strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje izvajalcev socialne oskrbe. V obdobju od 01.01.2017 do 
31.12.2017 je izvajalo socialno oskrbo na domu povprečno mesečno 24 zaposlenih, ki izpolnjujejo 
pogoje za zasedbo delovnega mesta socialne oskrbovalke na domu.  
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2. ORGANIZACIJA IZVAJANJA STORITVE V BIVALNEM OKOLJU 
   

Socialna oskrba na domu je pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva k  
izboljšanju kvalitete življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb. Kot 
dejavnost je dobila pomembno mesto tudi v Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2020. 
Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče v lokalnih skupnostih, 
ki so v krajevni pristojnosti Centra, imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem 
domačem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so: 

- Osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za 
samostojno življenje; 

- Osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta 
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu; 

- Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij; 

- Kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 
invalida, pa so – po oceni Centra za socialno delo - brez občasne pomoči druge osebe 
nesposobne za samostojno življenje;  

- Hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju ali najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva; 

 
Tabela 3: Struktura uporabnikov pomoči na domu glede na izpolnjevanje pogoja upravičenosti 
do storitve (obdobje 01.01.2017 – 31.12.2017)  
Občina MO Velenje  Šoštanj  Šmartno ob Paki Skupaj 
Pogoji 
upravičenosti: 

    

Osebe stare nad 65 
let 

103 – od teh jih 
33 prejema DPP 

43 – od teh jih 11 
prejema DPP 

17 – od teh 2 
prejemata DPP 

163 

Status invalida po 
ZDVDTPO 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

Invalidne osebe s 
priznanim DPP 

 
3 

 
1 

 
0 

 
4 

Kronično bolne 
osebe 

 
13 

 
2 

 
0 

 
15 

Hudo bolni otrok 0 0 0 0 
Skupaj 122 46 17 185 
 
Iz tabele 3 je razvidna struktura uporabnikov glede na vzrok (starost, telesne okvare, bolezni in stanje) 
zaradi katerega je oseba upravičena do pomoči na domu. V vseh občinah je večina uporabnikov do te 
storitve upravičena zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost. S statusom invalida po Zakonu o 
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb smo obravnavali v okviru naše storitve tri 
osebe iz MO Velenje; vse tri osebe so oproščene plačila storitve, skladno z Zakonom o socialnem 
varstvu. 
Center izvaja v okviru socialne oskrbe v bivalnem okolju: 

- Gospodinjsko pomoč 
- Pomoč pri vzdrževanju temeljnih dnevnih opravil 
- Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov  
 

Tabela 4: Pregled števila uporabnikov po naročenih storitvah 
Občina Gospodinjska 

pomoč 
Pomoč pri vzdrževanju 

temeljnih dnevnih opravil 
Pomoč pri ohranjanju social. 

stikov 
MO Velenje 102 90 122 
Šoštanj 38 21 46 
Šmartno ob Paki 17 9 17 
Skupaj 157 120 185 
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Iz tabele 4 je razvidno, da je še vedno največ potreb pri uporabnikih po pomoči pri gospodinjskih 
opravilih. Pri večini uporabnikov izvajamo pomoč pri vzdrževanju osebne higiene v sodelovanju z 
negovalkami s strani patronažne službe ZD Velenje, kar pomeni, da se dogovarjamo kateri dan v  
tednu opravlja obiske negovalka s strani patronažne službe in kateri dan naša socialna oskrbovalka. 
To velikokrat pripomore k temu, da imajo uporabniki razporejene obiske s strani zdravstvene in naše 
službe in so manj časa sami, ter imajo dobro pokrito mrežo storitev. Pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov, pa se seveda prepleta s pomočjo pri vzdrževanju osebne higiene ter gospodinjsko pomočjo in 
pride še posebno do izraza pri uporabnikih, ki živijo sami in nimajo tako razvejane socialne mreže. Pri 
nekaterih uporabnikih  namreč velja dejstvo, da je obisk naše oskrbovalke tudi njihov edini stik »s 
svetom«. 
Pomoč na domu je bila od oktobra 1992 organizirana od petka med 7. in 15. uro, oziroma po potrebi 
tudi kakšno uro dlje. V oktobru leta 2008 pa se je pri uporabnikih, ki živijo sami pokazala potreba po 
pomoči na domu tudi v času vikendov in v večernih urah, zato smo v ta namen uvedli dežurstva štirih 
socialnih oskrbovalk, ki se tedensko menjavajo. V preteklem letu smo izvedli dežurstvo  skupno pri  
šestintridesetih (36)  naših uporabnikih, v MO Velenje pri petindvajsetih (25) uporabnikih, v občini 
Šoštanj pri desetih (10) in v občini Šmartno ob Paki pri enem (1) našem uporabniku (sobote, nedelje 
in prazniki). 
Na osnovi metodologije za izračun cen socialno varstvenih storitev smo občinam, kjer izvajamo 
storitev predložili izračun ekonomske cene storitve. Ob upoštevanju določbe Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu so občine zagotavljale subvencijo storitev pomoč na domu v 
višini najmanj 50% ekonomske cene storitve. Ekonomska cena storitve ob upoštevanju 110 efektivnih 
ur je od 01.06.2017 v MO Velenje 17,91 Eur/uro, v občini Šoštanj od 1.7.2017 17,90 Eur/uro in v 
občini Šmartno ob Paki od 01.06.2017 17,88 Eur/uro. V skladu z uredbo o merilih za določanje 
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so lahko uporabniki storitev vložili zahtevke za 
oprostitev plačila pomoči na domu. 
 
Center za socialno delo Velenje je v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 vodil tri nove postopke 
oprostitve plačila socialno varstvene storitve pomoč na domu; pri vseh treh uporabnikih je bila 
oprostitev zavrnjena. V MO Velenje imamo sedem uporabnikov (7), ki uveljavljajo oprostitev plačila v 
okviru pomoči na domu; dva (2) uporabnika sta v celoti oproščena plačila storitve, pri dveh (2) 
uporabnikih pa gre za delno oprostitev; pri treh (3) uporabnikih, ki so invalidi po Zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, pa je oprostitev skladna z Zakonom o socialnem varstvu. 
V občini Šoštanj sta dva (2) uporabnika v celoti oproščena plačila storitve, skladno z odločbo v zadevi 
oprostitve plačila centra za socialno delo Velenje, pri treh (3) uporabnikih pa je določila delno 
oprostitev občina Šoštanj. Nihče od uporabnikov pomoči na domu iz občine Šmartno ob Paki, pa ni 
vložil vloge za oprostitev plačila. 
 
Tabele 5: Uporabniki s priznano oprostitvijo plačila storitve na dan 31.12.2017 
 

1. V celoti 
Število oseb Občina Oproščeni na podlagi 

2 MO Velenje Odločbe o višini oprostitve 
3 MO Velenje 100. Člen Zakona o Socialnem varstvu 
2 Šoštanj Odločbe o višini oprostitve 

 
2. Delno 

Število oseb Občina Oproščeni na podlagi 
2 MO Velenje Odločba o višini oprostitve 
3 Šoštanj Odločba o višini oprostitve - občina 

 
Tabela 6: Izračun cene pomoči na domu 

Občina Ekonomska cena pomoči 
na domu ob delavnikih 

Subvencija občine 
ob delavnikih 

Prispevek 
uporabnika na uro za 

delovni dan 
MO Velenje 17,91 Eur 9,44 Eur Od 0,85 do 8,48 Eur 

Šoštanj 17,90 Eur 9,42 Eur Od 3,27 do 8,48 Eur 
Šmartno ob Paki 17,88 Eur 9,40 Eur Od 3,00 do 8,48 Eur 
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Od januarja do vključno decembra 2017 so oskrbovalke izvedle skupno 29.309 ur pomoči na domu, 
od tega 18.223,5 ur v MO Velenje, v občini Šoštanj 8.752 ur in  v občini Šmartno ob Paki 2.333,5 ur. 
Oskrbovalke Centra za socialno delo so v povprečju mesečno izvedle 2.442,42 ur pomoči na domu, 
pri povprečno 129,4 uporabnikih mesečno, v vseh treh občinah. V posameznih mesecih so opazna 
nihanja izvedenih ur. Največje število ur je bilo izvedeno v mesecu marcu v MO Velenje (1.816 ur), v 
občini Šoštanj  je bilo največ ur  meseca avgustu (807 ur) in v občini Šmartno ob Paki meseca marca 
(259 ur). Pozorno smo spremljali tudi evidenco planiranih ur in dejansko izvedenih ur pomoči na 
domu. Ugotovili smo, da so razlogi za odpovedi ur predvsem nenadno poslabšanje zdravstvenega 
stanja uporabnikov, obisk pri  zdravniku, zdravljenje v bolnišnici ali zdravilišču. Evidentirali smo tudi 
večje število potreb po povečanju pomoči na domu že aktivnim uporabnikom, predvsem zaradi 
poslabšanja zdravstvenega stanja, vendar še vedno do takšne mere, da je lahko uporabnik ob naši 
pomoči na domu ostal v svojem domačem okolju. Na njihove potrebe smo odgovorili s povečanjem 
števila obiskov pri posameznem  uporabniku ali podaljšanja časa izvajanja pomoči na domu ob enem 
obisku (kjer čas ni bil daljši od 4 ur). V jesenskem času smo imeli povečano število vlog za storitev 
pomoč na domu, zato so morali nekateri uporabniki na pričetek pomoči na domu počakati tudi do 
meseca dni.  V letu 2017 smo zabeležili 69 novih vključitev v izvajanje socialne oskrbe na domu. 
 
Tabela 7:  prikaz novih sprejemov v storitev pomoč na domu in prekinitev izvajanja 

 
Mesec 

MO 
Velenje 

MO 
Velenje 

Šoštanj Šoštanj Šmartno 
ob 

Paki 

Šmartno 
ob 

Paki 

Skupaj Skupaj 

 sprejeti zaključili sprejeti zaključili sprejeti zaključili sprejeti zaključili 
Januar 3 3 1 2 3 2 7 7 
Februar 3 4 2 0 0 1 5 5 
Marec 8 1 0 0 0 0 8 1 
April 3 0 1 0 1 0 5 0 
Maj 2 3 0 0 0 1 2 4 
Junij 2 2 1 0 2 0 5 2 
Julij 4 4 2 1 0 0 6 5 
Avgust 8 2 1 0 0 1 9 3 
September 3 5 2 1 1 1 6 7 
Oktober 3 5 2 0 1 1 6 6 
November 2 0 1 2 0 2 3 4 
December 6 3 1 0 0 1 7 4 
Skupaj 47 32 14 6 8 10 69 48 

 
 
Razlogi prekinitve izvajanja pomoči na domu v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 so bili: 
-smrt: 17 uporabnikov (devet iz MO Velenje, trije iz Šoštanje, pet iz občine Šmartno ob Paki) 
-vselitev v dom: 15 uporabnikov (dvanajst iz MO Velenje, trije iz Šmartnega ob Paki) 
-odpovedi iz različnih razlogov: 16 uporabnikov (enajst iz MO Velenje, trije iz Šoštanja in dva iz 
Šmartnega ob Paki - zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja niso več potrebovali socialne oskrbe na 
domu, oz. so odšli živet h kateremu od svojcev za namen nudenja celotne oskrbe, ali pa smo pomoč 
na domu izvajali le začasno in sicer za čas dopusta njihovih svojcev, sprememba cene). 
 
Tabela 8/starostna struktura uporabnikov pomoči na domu 
Uporabniki PND Mlajši od 65 let Starost od 65 do 

80 let 
Starejši nad 80 let Skupaj 

MO Velenje 18 86% 51 73% 53 56 % 122 66% 
Šoštanj 3 14% 16 23% 27 29 % 46 25% 
Šmartno ob Paki 0 0% 3 4% 14 15 % 17 9% 
Skupaj 21 11% 70 38% 94 51% 185 100% 

 
Z leti opažamo povečanje deleža oseb starejših od 80 let, ki potrebujejo pomoč. V vseh treh občinah 
naše lokalne skupnosti je delež starejših nad 80 let potrebnih storitev pomoči na domu najvišji in sicer 
51 % celote, kar se tudi sklada s podatkom, da je v občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki povprečna 
starost naših uporabnikov nad 80 let. V primerjavi z letom prej opažamo tudi porast ljudi mlajših od 65, 
kateri potrebujejo pomoč na domu.   
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4. ZAKLJUČEK 

Vedno bolj se uveljavlja prepričanje, da naj star človek živi čim dlje v svojem domačem okolju, saj se 
mu tako omogoči, da ohranja samostojnost in zasebnost, navade, dnevno rutino in vse tisto, kar mu 
pomeni dom in mu zagotavlja varnost v vsakdanjem življenju. Tudi starejši človek potrebuje sočloveka, 
pogovor, stisk roke, objem, občutek, da še vedno obstaja za druge; potrebuje bližino in pozornost 
drugega. 
Pomoč na domu je na območju Upravne enote Velenje doživela zelo nagel in uspešen razvoj, ko je iz 
javnih del prerasla v temeljno socialno varstveno storitev za stare ljudi v njihovem domačem okolju. 
Glede na visok delež starih ljudi in povprečno starost nad 80 let naših uporabnikov pomoči na domu, 
pa bo v prihodnje potrebna organizacijska povezava naše storitve in drugih programov, ki pomagajo 
starim ljudem v domačem okolju, pa naj živijo sami ali v družini.  
Zelo pa cenimo in spoštujemo posluh vseh treh občin v našem lokalnem okolju, ki so z višjimi 
subvencijami k cenami storitev pripomogle k zelo dostopni ceni pomoči na domu za uporabnika in na 
ta način podale neprecenljiv prispevek h kakovosti življenja naših uporabnikov v domačem bivalnem 
okolju. 
 
 
Velenje, marec 2018 
 
 
Poročilo pripravila:                                                                    Direktorica: 
mag. Lidija Hartman Koletnik, l.r.                                   Valerija Kidrič, univ. dipl. soc. delavka, l.r. 
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LETNO POROČILO LEKARNE VELENJE ZA LETO 2017 
 
 
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 št. 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 št. 85/16). Namen lekarniške dejavnosti je 
zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in 
ohranitev zdravja ter svetovanja glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom in 
zdravstvenim delavcem v zdravstvu.  
Poleg osnovne dejavnosti opravlja lekarna še naslednje dejavnosti: 
- preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, 
- preskrbo z veterinarskimi zdravili in izdelki, 
- pedagoško-izobraževalno dejavnost, 
- preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost, 
- preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami. 

2 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
2.1 Poslanstvo, vizija, dolgoročni cilji 
 
Poslanstvo javnega zavoda Lekarna Velenje je učinkovita in uspešna oskrba prebivalcev s kakovostnimi, 
varnimi in učinkovitimi zdravili ter skrb za njihovo pravilno in varno uporabo. 
Vizija Lekarne Velenje je biti med najuspešnejšimi v lekarniški dejavnosti.  
Politika zavoda temelji na politiki kakovosti, ki vključuje nenehno izboljševanje vodenja kakovosti. 
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 s poslovnimi partnerji, 
- stalno vzdrževanje učinkovitosti in izboljševanje sistema vodenja kakovosti. 

 
2.2  Realizacija delovnega programa 
 
Realizacijo programa primerjamo z realizacijo v letu 2016 in s planom za leto 2017. 
 
2.2.1 Storitve v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
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 2017. 
Plan ZZZS za leto 2017 je bil 333.213,96 točk. Plan storitev do ZZZS je bil realiziran.  
Realizirali smo 340.619,82 točk, kar je za 2,2 % več od plana. V spodnji tabeli je prikazano število točk za 
storitve v breme ZZZS. 
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2012   2013    2014    2015     2016 2017 
304.407   316.652      321.619      333.059     333.214 340.620 

 
Tabela 1: Opravljene storitve v breme ZZZS po letih (v točkah) 
 
Povprečna vrednost lekarniške točke je bila v letu 2017 2,85 EUR, kar je za 1,4 % manj kot v letu 2016.  
V letu 2017 nam je ZZZS priznal 31,87 delavcev iz ur, kar je bilo nekoliko več kot v letu 2016, in sicer za 0,22 
delavca iz ur. 
Posebej nam je bilo priznano 4.546 ur dežurstva. Zakon o lekarniški dejavnosti določa, da mora biti v vsaki od 
območnih enot ZZZS organizirana vsaj ena lekarna, ki zagotavlja 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili. S 
sklepom Ministrstva za zdravje (Ur. l. RS, št. 69/17) je bila Lekarna Center Velenje določena za izvajanje 24-
urne preskrbe prebivalcev z zdravili.  

Zdravila smo izdali na 436.409 receptov, kar je za 2,8 % več kot v letu 2016 in za 3,1 % več kot v letu 2015. 
Izdaja zdravil na recept se je povečala v vseh enotah razen v Lekarni Šmartno ob Paki, kjer je število receptov 
padlo kar za 8,4 %. 
V letu 2017 se je povečalo število obnovljivih receptov in predpisovanje medicinskih pripomočkov na 
obnovljive naročilnice. Zdravniki na primarnem nivoju zdravstvenega varstva so v večini prešli na 
predpisovanje zdravil na elektronske recepte. Nov način predpisovanja in izdajanja zdravil je povzročil kar 
nekaj težav tako pri zdravnikih kot pri farmacevtih in pacientih. Sistem elektronskega predpisovanja zdravil 
ima še številne pomanjkljivosti, kar je močno vplivalo na delo farmacevtov. 
 
2.2.2 Realizacija celotnih storitev v letu 2017 
 
Vseh storitev je bilo v letu 2017 opravljenih za 407.789 točk, kar je za 2,2 % več kot v letu 2016 in za 1,5 % 
več kot v letu 2015. Število storitev je padlo v Lekarni Center Velenje, kar je posledica uvedbe elektronskih 
receptov. Trend upadanja števila storitev vezanih na izdajo zdravil na recept v smo lekarnah ob večjih 
zdravstvenih domovih zaznali po vsej Sloveniji. Število opravljenih storitev se je povečalo v Lekarni Šoštanj, 
Lekarni Kersnikova Velenje, Lekarni Cankarjeva Velenje in še posebej v Lekarni Trebuša Velenje. Izrazit 
padec števila točk za celotne opravljene storitve beležimo v Lekarni Šmartno ob Paki. Število točk je bilo v 
primerjavi z letom 2016 manjše za 5,9 % in za 8,2 % manjše kot v letu 2015. 
  
Skupno število točk pri zdravilih na recept se je povečalo za 2,1 %, pri zdravilih brez recepta  je bilo za 2,4 % 
več točk glede na realizacijo leta 2016. Izdaja zdravil na naročilnico je bila v primerjavi z letom 2016 večja za 
1,7 %. Število storitev se je pri magistralni pripravi zdravil na recept glede na leto 2016 zmanjšalo za 2,7 %. 
Kljub temu da prihaja na trg vedno več industrijsko pripravljenih zdravil, ostaja magistralna receptura 
pomemben del v zagotavljanju celovite preskrbe prebivalcev z zdravili. 
 
2.2.3 Ključ za delitev stroškov po organizacijskih enotah 
Kot osnovo za ključ delitve stroškov po enotah uporabljamo realizacijo neto prihodka v preteklem letu, to je v 
letu 2017. 
 

  Center Šoštanj Cankarjeva Kersnikova Trebuša Šmartno ob 
Paki 

46,94 14,93 12,14 8,51 12,32 5,16 
 
Tabela 2: Realizacija neto prihodka v letu 2017 
 
Neto prihodek se je v primerjavi z letom 2016 najbolj povečal v Lekarni Kersnikova Velenje, nekoliko manj v 
Lekarni Trebuša Velenje in Lekarni Šoštanj. V ostalih dveh lekarnah je ostal skoraj enak, v Lekarni Šmartno 
ob Paki pa se je nekoliko zmanjšal. 
  
2.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih in opravljenih investicijsko vzdrževalnih  
     delih 
 
Investicije in investicijsko vzdrževalna dela smo izvedli v skladu s planom, ki ga je potrdil svet zavoda in nanj 
podal soglasje župan Mestne občine Velenje. Investicije v letu 2017 po enotah: 
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Lekarna Center Velenje: računalniška oprema, sanacija elektro instalacij v kletnih prostorih, klima 
naprava, telefon in mobitel, ureditev skupnih prostorov, čitalec KZZ.   
 
Lekarna Cankarjeva Velenje: ureditev podesta pred lekarno. 
 
Lekarna Trebuša Velenje: računalniška oprema, vhodna avtomatska vrata. 
 
Lekarna Šmartno ob Paki: ureditev vhoda v lekarno. 
 
Uprava Lekarne Velenje: računalniška oprema in tiskalnik, sistem za registracijo delovnega časa. 
 
Počitniške kapacitete: adaptacija apartmaja v Červarju. 
 
Celotna vrednost investicij v letu 2017 je bila v višini 35.870,16 EUR. 
Investicijsko vzdrževanje je zajemalo razna mizarska popravila in beljenje. Vrednost investicijsko vzdrževalnih 
del je bila v letu 2017 v višini 4.926,60 EUR. 
Da bi lahko zagotovili financiranje razširitve lekarniške mreže na območju Mestne občine Velenje iz lastnih 
sredstev, smo v planu investicij za leto 2017 v ta namen rezervirali sredstva. V dogovoru z ustanoviteljem 
nismo pristopili k realizaciji te investicije. 
 
2.4 Kadrovska struktura 
 
V Lekarni Velenje je bilo po stanju na dan 31. 12. 2017 zaposlenih 46 delavcev. Od tega sta bila 2 zaposlena 
za nadomeščanje v času koriščenja porodniškega dopusta ali daljše odsotnosti zaradi bolezni.  
Vse leto smo sledili Kadrovskemu načrtu, ki je sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 2017. 
V primerjavi z letom 2016 ni bilo večjih sprememb na področju kadrovske strukture. Pri politiki zaposlovanja 
smo upoštevali določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 
(ZIPRS17/18).  
 
2.4.1 Analiza zaposlenosti na osnovi dejansko opravljenih ur 
Na osnovi dejansko opravljenih ur v breme zavoda je bilo v letu 2017 zaposlenih 44,78 delavcev, kar je 
nekoliko več kot v letu 2016.  
Med zaposlenimi so tri delavke invalidke druge stopnje s polovičnim delovnim časom in ena invalidka tretje 
stopnje. 
Vseh boleznin je bilo 5,73 %, od tega boleznin do 30 dni 2,26 %, boleznin nad 30 dni 1,90  % ter nege in 
spremstva 0,33 %, poškodb izven dela do 30 dni 0,53 % in 0,72 % nad 30 dni. Poškodb pri delu ni bilo.  
V primerjavi s preteklimi leti je bila odsotnost zaradi boleznin v letu 2017 kot tudi 2016 višja. Narava bolezni 
zaposlenih ni bila neposredno povezana s pogoji na delovnem mestu. Odsotnost delavcev smo v večini 
primerov rešili s prerazporeditvami znotraj enot in med enotami. Odsotnost farmacevtke in farmacevtske 
tehnice zaradi porodniškega dopusta smo nadomestili z zaposlitvijo za določen čas.  
Delež opravljenih nadur je skoraj enak kot v letu 2016. Zaposleni so opravili 5,27 % nadur, 4,93 % jih je bilo 
opravljenih v dežurstvu. Ostale nadure so bile opravljene zaradi popisov zalog zdravil in ostalega blaga ter 
nadomeščanja odsotnosti delavcev zaradi bolniške odsotnosti.  
 
2.4.2 Analiza obremenjenosti zaposlenih 
Obremenjenost zaposlenih spremljamo mesečno s številom receptov na farmacevta iz ur, številom receptov 
na zaposlenega iz ur, številom izdanega blaga na zaposlenega iz ur in številom izdanih računov na 
zaposlenega iz ur. V primerjavi z letom 2016 je bilo število receptov na farmacevta iz ur večje za 1,0 %, 
število receptov na zaposlenega za 1,4 %, število izdanih računov na zaposlenega pa za 0,5 % večje kot v 
letu 2016. Povečalo se je število ostalega blaga na zaposlenega iz ur in sicer za 2,7 %.  

S sindikati, ki vključujejo zaposlene v lekarniški dejavnosti, si prizadevamo za določitev in priznanje 
standardov in normativov, ki bi bili primerljivi s tistimi v drugih članicah EU. Strokovni normativ, ki ga je potrdila 
Lekarniška zbornica Slovenije je 13.000 receptov na magistra farmacije. Ta normativ omogoča varno izdajo 
zdravil na recept in izvajanje vseh zakonsko določenih delovnih nalog v lekarni. Sistem, ki bi podpiral nekoliko 
večje število zaposlenih strokovnih delavcev v lekarnah, bi omogočal kakovostnejše delo zaposlenih. 
 
2.5  Strokovno izobraževanje in usposabljanje 
 
S stalnim izobraževanjem zaposlenih skrbimo za ohranitev visokega nivoja strokovnosti, kar je nujno za 
kvalitetno opravljanje lekarniške dejavnosti. Vsi strokovni in računovodsko administrativni delavci smo se 
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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 2017 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 Velenje, Zveza računovodskih in finančnih 
delavcev Slovenije ter drugi izobraževalni centri.  
V letu 2017 smo v okviru LZS nadaljevali z izobraževanjem farmacevtov za pridobitev kompetence pregled 
uporabe zdravil. Pregled uporabe zdravil je nova storitev v lekarnah. Omogoča optimizacijo in racionalizacijo 
uporabe zdravil posameznega pacienta. Glavni poudarek pri storitvi je pregled zdravljenja z zdravili s stališča 
pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in njihove uporabe.  
Poleg predavanj zunaj zavoda smo organizirali tudi interna predavanja za vse strokovne delavce. Strokovni 
delavci se veliko izobražujejo tudi preko spletnih portalov FarmaPro in Doctrina. Obliko spletnega 
izobraževanja vse bolj vključujemo tudi v izobraževalne vsebine, ki jih izvaja LZS. Na ta način so 
izobraževanja cenejša in zato marsikomu lažje dostopna.  
Za delo s pacienti so zelo pomembna znanja na področju komunikacije. Zaradi tega vsako leto vključujemo 
tudi vsebine s tega področja.  
O izbiri izobraževanj sta presojala strokovni svet in vodstvo zavoda glede na potrebe in možnosti zavoda v 
skladu s potrjenim planom za leto 2017. 
V letu 2018 bo na osnovi Zakona o lekarniški dejavnosti sprejet Pravilnik o licencah magistrov farmacije. Na 
osnovi dosedanje udeležbe farmacevtov na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih menim, da večina 
farmacevtov v našem zavodu ne bo imela težav pri zagotavljanju zahtev za ohranjanje licence. 
 
2.6 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. 
V letu 2017 sta po pogodbi s Fakulteto za farmacijo o praktičnem usposabljanju študentov obvezno prakso 
zaključili  dve študentki 10. semestra Fakultete za farmacijo. Z opravljanjem praktičnega usposabljanja sta v 
oktobru pričeli dve študentki. Praktično usposabljanje študentov poteka v lekarnah 4 mesece in pol. Po 
pogodbi o izvajanju delovne prakse za dijake smo v letu 2017 omogočili obvezno eni dijakinji Srednje šole za 
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. Do sedaj smo v vseh letih vsem zainteresiranim dijakom srednje šole za 
farmacijo in študentom farmacije omogočili opravljanje obvezne prakse. 
Redno sodelujemo pri izobraževanju učencev višjih razredov osnovne šole in dijakov gimnazije v smeri 
spoznavanja farmacevtske stroke in poklicev na tem področju. Boljše poznavanje stroke in še posebej 
lekarniške dejavnosti pomembno prispeva k razumevanju in ugledu dejavnosti. 
 
2.7  Ostale aktivnosti 
 
2.7.1 Zagotavljanje kakovosti 
 
Interni strokovni nadzori 
Program izvajanja internih strokovnih nadzorov v lekarnah javnega zavoda Lekarna Velenje je bil pripravljen 
na podlagi 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 in BS OHSAS 18001:2007. 
Interne strokovne nadzore izvajamo praviloma vsaj enkrat letno in sicer v vseh enotah. 
Komisija je podala nekaj priporočil, ki smo jih takoj vključili v proces dela. Lekarne so bile urejene in delujejo v 
skladu s predpisi in priporočili. 
 
Presoja integriranega sistema vodenja kakovosti 
V letu 2010 smo prejeli certifikat za Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008. V decembru 2011 smo 
prejeli tudi certifikata za Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004 ter Sistem vodenja varnosti 
in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001:2007.  
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Čeprav javni zavod Lekarna Velenje ne spada med velike onesnaževalce okolja, spremljamo in upoštevamo 
zahteve okoljske zakonodaje, ki vplivajo na našo dejavnost, izdelke in storitve. Do sedaj smo imeli tudi 
certificiran standard ISO 14001:2014. V letu 2017 smo se odločili, da zaradi stroškov ne pristopimo k 
obnovitveni presoji. Kljub temu, da nimamo več tega certifikata, delujemo v skladu z njegovimi zahtevami. 
V decembru 2017 smo imeli obnovitveno presojo za standard BS OHSAS 18001:2007 in redno presojo po 
standardu ISO 9001:2008 s prehodom na standard ISO 9001:2015. Na presoji ni bilo ugotovljenih 
neskladnosti, s strani presojevalcev smo dobili pohvalo za urejen sistem, ki omogoča stalne izboljšave na 
vseh področjih. Priporočila s presoje smo preučili in na njihovi podlagi uvedli izboljšave v smeri kakovosti 
delovanja zavoda. Pridobljena certifikata nam dajeta možnost in zavezo k nenehnemu izboljševanju poslovnih 
procesov s ciljem izpolnjevati pričakovanja in zahteve uporabnikov naših storitev.  
 
Preverjanje zadovoljstva uporabnikov lekarniških storitev 
Anketo smo izvedli v mesecu septembru in oktobru 2017. Anketni vprašalnik za preverjanje zadovoljstva 
uporabnikov lekarniških storitev je izpolnilo 211 obiskovalcev.  
Rezultate ankete smo skrbno pregledali in jih obravnavali tudi na strokovnem svetu. Nekoliko nižje ocene kot 
v preteklih letih smo dobili na področju pestrosti ponudbe. Trudimo se, da imamo na zalogi tako zdravila kot 
tudi druge izdelke, ki jih lahko trži lekarna. Zelo pomembno je, da ponujamo pacientom samo tiste izdelke, 
katerih učinek ni dvomljiv in je neškodljiv. Da lahko to presojamo, veliko vlagamo v izobraževanje. Rezultati  
ankete so odraz kakovostno opravljenega dela z možnostjo izboljšav na vseh ocenjevanih področjih. 
Pozorni smo na vsa izražena mnenja in ukrepamo takoj. Tekom leta smo prejeli več ustnih pohval glede 
strokovnosti in prijaznosti. Veliko negodovanja je bilo glede težav v zvezi z elektronskimi in obnovljivimi 
recepti. Pacientom smo skušali čim bolj olajšati te težave tako, da smo sami kontaktirali z zdravniki in jim na 
ta način prihranili ponoven obisk pri zdravniku. 
 
Preverjanje zadovoljstva zaposlenih 
Tudi v letu 2017 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 2016 primerljive, na nekaterih področjih pa 
boljše. Pobude in predloge zaposlenih za izboljšave obravnavamo takoj in jih skušamo implementirati v 
proces dela. 
 
2.7.2 Ostale aktivnosti  
 
Z namenom, da svoje storitve še bolj približamo ljudem, smo v februarju spremenili tudi delovni čas Lekarne 
Center Velenje. Ta lekarna je zopet odprta ob sobotah, v njej pa je urejena tudi neprekinjena preskrba z 
zdravili.  
Svet zavoda je imel v letu 2017 tri redne in eno konstitutivno sejo. 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 ter 
koriščenja počitniških enot.  
Kot zelo dobro ocenjujem tudi sodelovanje vodstva s predstavniki sindikata Sifarm in Sindikata zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije.  
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. 
Skozi vse leto smo organizirali brezplačne meritve sladkorja v krvi s svetovanjem o dejavnikih tveganja za 
razvoj sladkorne bolezni. Občasno v vseh lekarnah z zunanjimi sodelavci izvajamo tudi druga svetovanja s 
področja promocije zdravja. Pri teh akcijah vselej  naletimo na izreden odziv, kar kaže, da se ljudje zavedajo 
pomena zgodnjega odkrivanja ogroženosti za razvoj sladkorne bolezni ter bolezni srca in ožilja kot 
najpogostejših bolezni današnjega časa. Ker se zavedamo, da so lekarne pomembno mesto za promocijo 
preventive v smeri ohranitve zdravja, bomo s takimi akcijami nadaljevali tudi v bodoče.  
V januarju 2017 je pričel veljati nov Zakon o lekarniški dejavnosti, ki pa ureditev številnih sprememb napeljuje 
v podzakonske akte. Žal še niti eden od podzakonskih aktov ni bil sprejet. Čakamo na ureditev podeljevanja 
licenc in akta, ki bi na novo opredelil pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti. Nov zakon zahteva tudi nove 
akte o ustanovitvi za javne lekarniške zavode ter uvaja nove omejitve glede prelivanja sredstev iz zavodov v 
občinski proračun.  
V letu 2017 smo bili priča številnim spremembam. Pozorni smo na spremembe zakonodaje, zahteve in 
pričakovanja ustanovitelja ter naših uporabnikov. Redno smo v kontaktu z našimi dobavitelji, tako glede 
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nabora zdravil in ostalih izdelkov, dobav, kakor tudi doseganja dogovorjenih ciljev. V lokalni skupnosti 
skušamo biti prisotni ne samo kot zgolj izvajalci lekarniške dejavnosti, ampak tudi kot promotorji zdravega 
načina življenja.  
 
S skrbnim načrtovanjem ter spremljanjem in omejevanjem stroškov ter dodatnim naporom za povečanje 
prihodkov smo poslovno leto 2017 zaključili zelo uspešno. To se odraža v obračunu prihodkov in odhodkov. 
Poslovni rezultati, ki jih dosegamo skozi leta, kažejo na stabilnost poslovanja. Ta je rezultat skrbnega 
spremljanja poslovanja, prepoznavanja tveganj in ukrepanj. Pravilno usmeritev delovanja zavoda nam poleg 
finančnih rezultatov potrjuje tudi anketa o zadovoljstvu uporabnikov. Odlične ocene so priznanje za delo in 
spodbuda pri reševanju primerov, ko ni vse v skladu s pričakovanji naših uporabnikov. Za kakovostno 
izvajanje lekarniške dejavnosti so v prvi vrsti odgovorni zaposleni. Ravno ti so s pripadnostjo stroki in zavodu 
ter  pripravljenostjo za spremembe pri delu prispevali največ k uspešnemu rezultatu v preteklem letu.  
 
 
 
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 

 
 
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  2016 2017 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    
002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    
003 Dolgoročne premoženjske pravice 47.030 49.432 105,1 
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 47.030 49.432 105,1 
01 Popravek vrednosti  AOP 003 29.338 33.111 112,8 
00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 17.692 16.321 92,2 

 
Sedanja vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic se je zmanjšala zaradi obračuna amortizacije.  
 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  

                                                                v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

020 Zemljišča 35.269 35.269 100,0 

021 Zgradbe 1.088.580 1.093.276 100,4 
022 Terjatve za predujme za nepremičnine    
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi    
029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    
02 Skupaj AOP 004 1.123.849 1.128.545 100,4 
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03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 485.871 515.618 106,1 
02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   637.978 612.927 96,0 

 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 nekoliko povečala in sicer za 4.696 EUR in znaša 
1.128.545 EUR.  
Odpisana vrednost nepremičnin znaša 515.618 EUR, sedanja vrednost pa 612.927 EUR in je zmanjšana 
za 4,0 % glede na leto 2016. To zmanjšanje je iz naslova obračuna amortizacije, novih večji vlaganj v 
nepremičnine ni bilo, razen ureditve vhoda v Lekarno Šmartno ob Paki ( klančine). 
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  2016 2017 Indeks 

040 Oprema 927.427 940.152 101,4 
041 Drobni inventar 70.282 67.501 96,0 
043 Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti 298.074 302.171 101,4 
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.sr.trajno zunaj uporabe. 43.753 43.753 100,0 
04 Skupaj AOP 006 1.339.536 1.353.577 101,1 
05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 1.124.918 1.195.994 106,3 
04-05 Sedanja vrednost opreme 214.618 157.583 73,4 

 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala za 1,1 
% zaradi novih nabav računalniške opreme, vlaganj v opredmetena OS v tuji lasti – vhodna avtomatska 
vrata v Lekarni Trebuša Velenje in znaša 1.353.577 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.195.994 EUR, 
sedanja vrednost pa 157.583 EUR in je manjša za 26,6 % glede na leto 2016. 
Vzrok temu stanju je obračunana amortizacija. 

 
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 
 
Dolgoročnih finančnih naložb Lekarna Velenje nima več. 
 
 Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

                                               
Dolgoročno dani depozit ima Lekarna Velenje v vrednosti 2.617 EUR pri NLB d.d., kateri je bil potreben 
za dano garancijo za Lekarno Trebuša Velenje. 
 
 

 
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja v letu 2017 znašajo 3.172 EUR, v letu 2016 pa so znašale 2.550 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) 
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Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2017 21.486 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) 
 
Na dan  31. 12. 2017 znašajo denarna sredstva na računu 69.120 EUR. 
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 283.242 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,2 % celotnega 
prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki. Neplačane terjatve ne 
ogrožajo likvidnost zavoda. 

 
Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih: 
- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana =  140.335 EUR 
- Adriatic Slovenica , d.d., Koper =  43.052 EUR 
- Triglav ZZ, d.d., Ljubljana =  52.437 EUR 
- Krka, d.d., Novo mesto =  12.220 EUR 
- Beiersdorf, d.o.o., Ljubljana =  3.591 EUR 

 
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
 
Dani predujmi znašajo 403 EUR. To so razmejeni stroški. Ti stroški so zaračunani že za leto 2018.  

 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2017  

      834.597 EUR in predstavljajo 6,4 % celotnega prihodka.  
 
Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih: 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana = 819.571 EUR 
- Zdravstveni dom Velenje, Velenje =  13.768 EUR 
- Vrtec Velenje = 483 EUR 
- Dom za varstvo odraslih, Velenje  = 497 EUR 
- Šolski center Velenje = 158 EUR 

 
Vse terjatve so bile poravnane v roku zapadlosti.                        
 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 
Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2017 so 300.000 EUR 

                                 
      Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 
      Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2017 znašajo 20.767 EUR in sicer so to plačilne  
      kartice, ki zapadejo v januarju 2018. 
 
      Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 
Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2017 znašajo 6.629 EUR. 
 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 
Aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2017 ni. 

 
C) ZALOGE  
 

Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 znaša 958.306 EUR. 
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Zaloge zadoščajo v povprečju za 29 dnevno poslovanje in se vodijo po zadnji nabavni ceni. Povprečno 
stanje zalog v letu 2017 znaša 910.890 EUR in je za 3,6 % večje kot v letu 2016. 
 

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. 2017 Lekarna Velenje nima.                        
 
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2017 znašajo 124.236 EUR in se nanašajo na 
obveznost za izplačilo plač za mesec december 2017. Obveznosti so bile v celoti poravnane do 31. 
januarja 2018.  
 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017 znašajo 163.347 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 na dan 31. 12. 2017 znašajo 25.663 EUR. 

 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2017 znašajo 4.743 
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) 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja ni.  
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
 
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev ostaja premija dodatnega pokojninskega  
zavarovanja, ki je v letu 2017 ni več. 
 

 
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. Teh sredstev v letu 2017 nimamo več, ker nam po spremembi omenjenega zakon ne pripadajo 
več. 
 
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 
 
Na kontih skupine 93 –  dolgoročne rezervacije je donacija v višini 937 EUR. 
 
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
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Dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2017 Lekarna Velenje nima.   
 
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva  

 
       Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12.  
       2017  znašajo 1.771.384 EUR. 
 
       Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 
stanje na dan 31. 12. 2016 2.084.088 
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja  
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine   
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani 
   ustanovitelja       

 

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev  
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda   
   za izveden nakup osnovnih sredstev 

 

- sredstva za investicije, katera niso bila porabljena 299.713 
+ rezervirana sredstva za investicije v letu 2018 54.540 
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme  
  obveznosti do virov sredstev  

67.531 

stanje na dan 31. 12. 2017 1.771.384 
 
     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   
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 
stanje na dan 31. 12. 2016 932.851 
- Prenos dela presežka ustanovitelju – sprememba odloka  211.061 
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 (iz priloge 3 – AOP 
891) 

230.143 

- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2017 (iz priloge 3 –  
  AOP 892)  

 

- razporeditev presežka za investicije v letu 2018 po soglasju  
  MO Velenje 

41.340 

- razporeditev presežka za investicijsko vzdrževanje v letu   
  2018 po soglasju MO Velenje 

13.200 

+ sredstva za investicije, katera niso bila porabljena 299.467 
stanje na dan 31. 12. 2017 1.196.860 

 
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. 2017,  povečanja in zmanjšanja osnovnih sredstev v  letu 2017.   
 
Na kontih izven bilančne evidence je bančna garancija v vrednosti 10.000 EUR od WG Projektiranje, d.o.o., 
Ljubljana. 
 
 
3.2.1  ANALIZA PRIHODKOV 
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 13.103.937 EUR  in so bili za 2,2 % višji od doseženih v letu 
2016 in za 0,1 % nižji od načrtovanih. 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,9 %, finančni prihodki 0,01 %, drugi prihodki 0,09 %. 
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Finančni prihodki so znašali 47 EUR, ki smo jih prejeli iz naslova prejetih obresti za sredstva na 
transakcijskem računu pri UJP-u. 
Drugi prihodki so znašali 4.145 EUR. To so refundacije pripravnikov v višini 930 EUR, prihodki od parskih 
izravnav, bonus od Zavarovalnice Triglav v vrednosti 2.765 EUR ter finančni bonus od Kemofarmacije v 
vrednosti 449 EUR. 
 
3.2.2  ANALIZA ODHODKOV 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 12.852.040 EUR in so bili za 2,4 % višji od doseženih v letu 
2016 in za 0,1 % nižji od načrtovanih. 
 
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2017 znašali 11.268.007 EUR in so bili za 2,3 % 
višji od doseženih v letu 2016 in za 0,3 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 87,7 %.  
 
2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 1.511.981 EUR in so bili za 4,2 % višji od doseženih v letu 2016 in 
za 1,3 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 11,8.%. Povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 45 zaposlenih, in je v primerjavi z letom 2016 povečalo za enega. 
S 1. 7. 2017 smo upoštevali dogovor glede odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda. Sredstva za 
odpravo anomalij nismo prejeli od ZZZS skozi vrednost točke. 
V letu 2017 je bil regres za letni dopust izplačan glede na plačni razred zaposlenega po lestvici, ki jo 
predpisuje ZUJF.  
 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE so v letu 2017 znašali 51.995 EUR in so bili za 2,8 % višji od doseženih v letu 
2016 in za 8,8 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,4 %. V tem 
delu amortizacije so vključeni tudi odpisi drobnega inventarja. 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 119.526 EUR:  
- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 51.995 EUR (končni rezultat skupine 462),  
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 67.531 EUR 

(podskupina 980).  
 
4.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2017 obračunan v znesku    
     21.754 EUR in je za 9,7 % višji kot v letu 2016.  
 
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v znesku 17.908 EUR. 
 
3.2.3  POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 
230.143 EUR. Doseženi poslovni izid je za 8,5 % nižji od doseženega v preteklem letu in za 1,0 % nižji od 
planiranega. Vzrok za nižji presežek prihodkov nad odhodki je situacija na trgu.  

3.3   POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov. 
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 299.560 EUR. Ta presežek je rezultat 
razhajanj med prilivi in odlivi ter obračunano realizacijo in stroški med obdobji. Največja razlika je nastala 
zaradi neenakega evidentiranja izvedenih investicij v letu 2017. Finančni tok se evidentira ob nastanku plačila 
opravljenih storitev in dobav. Pri fakturirani realizaciji pa ne nastane strošek investicije takoj, ampak se 
vlaganja knjižijo na povečanje osnovnih sredstev, strošek nastane preko obračuna letne amortizacije. 

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  
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje samo presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 
299.560 EUR iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 

3.6  POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI  
  
           v EUR, brez centov 
 LETO 2016 LETO 2017 

  Prihodki Odhodki 
Poslovni 

izid Prihodki Odhodki 
Poslovni 

izid 
Javna služba 10.163.021 10.150.249 7.082 10.339.143 10.325.968 797 
Tržna dejavnost 2.654.586 2.395.960 244.489 2.764.794 2.526.072 229.346 
Skupaj zavod 12.817.607 12.546.209 251.571 13.103.937 12.852.040 230.143 
 
Poslovni izid dosežen v letu 2017 pri izvajanju javne službe znaša 797 EUR, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 229.346 EUR. 
 
 
Datum: 12. 2. 2018 
 
 
 
Pomočnik direktorja za finance:                Direktorica: 
Jelka Štorgelj, oec., l.r.               mag. Sabina Grm, mag. farm., l.r. 
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Poročilo o delu in finančno poročilo 
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod Velenje 

v obdobju od 1. 1. 2017  do  31.12. 2017 
 

Delovanje  Rdeča dvorana ŠRZ Velenje je v letu 2017 potekalo v okviru z načrtom dela in usmeritvami ob 
ustanovitvi zavoda. Največji del dejavnosti je bil namenjen zadovoljevanju potreb klubov in društev ter občanov 
s področja športnih aktivnosti, istočasno pa smo proste kapacitete zapolnili z drugimi dejavnostmi (športnimi, 
zabavnimi, ostalimi).  
V obravnavanem  obdobju beležimo določeno zmanjšanje zasedenosti objektov za rekreacijo in športne 
aktivnosti. Vzrok za zmanjšanje zasedenosti objekta s športnimi aktivnostmi (rekreacija) gre iskati v dejstvu, 
da se tekme  lige LIGE PRVAKOV in SEHA igrajo med tednom kar pomeni, da ostale aktivnosti odpadejo, ne 
glede na omenjeno lahko trdimo, da  so objekti bili dobro zasedeni. 
 
Leto 2017 bo zapisano kot leto večjih investicijskih posegov na objektih s katerimi upravlja zavod in sicer : 
ZAMENJAVA RAZSVETLJAVE V RDEČI DVORANI  in PRENOVA (RETOPING) SINTETIČNE PREVLEKE 
ATLETSKE STEZE NA MESTNEM STADIONU  VELENJE ter novim objektom s katerim upravlja zavod 
SMUČARSKO SKAKALNIM CENTROM VELENJE.  
Poslovanje zavoda je potekalo v okviru načrtovanega, brez večjih pretresov. 
 

I. Osnovna dejavnost zavoda se je izvajala predvsem v dveh oblikah oziroma objektih: 
a) DVORANA 
PREGLEDNICA KORIŠČENJA OBJEKTA DVORANA  
OD  01.1. DO  31.12.2017  
NAMEN UPORABE  
OBJEKTA   

     SKUPAJ 
     UR   

PARTER 
UR  

  % BALKONI 
UR    

    % 

REDNA VADBA - ŠPORT– OBČINSKI 
PROGRAM 

        4.056       1.998   61      2.058     36 

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA 
ZVEZA   

          1.308       702   21        606     10 

REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA, 
TEKMOVALNI ŠPORT 

        3.688        620    18     3.068      54 

SKUPAJ  :         9.052    3.320   100     5.732   100 
 
KORIŠČENJE OBJEKTA – PRIMERJAVA LETO  2016/2017 
NAMEN UPORABE  
OBJEKTA   

     SKUPAJ 
     UR 2017  

   SKUPAJ 
    UR 2016  

          % 

REDNA VADBA - ŠPORT– OBČINSKI 
PROGRAM 

         4.056          3.997          102 

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA            1.308          1.213          108 
REKREACIJA OBČANI, 
DRUŠTVA,TEKMOVALNI ŠPORT  

          3.688            3.808           97 

SKUPAJ  :   9.052      9.018       101 
 
 
KORIŠČENJE PARTERJA OD 1. DO 31.12.2017                                                              
  REDNA VADBA- OBČINSKI PROGRAM     2017                            

UR                                                     
2016 

UR 
Index 
     % 

- RK Gorenje (984), ŽRK (602), NK Rudar (32), klubi (10)   1618 1582 103 
- ŠAO po programu  380 380 100 
    
  TEKMOVALNI ŠPORT    
-  121 tekem v različnih kategorijah, dodatni treningi 491 456 108 
   TURNIRJI – DRŽAVNA PRVENSTVA, KLUBI    
   TURNIRJI:odbojka (10), namizni tenis (26), 
   mali nogomet (14), taekwon do (12)       

           62    51 122 

   REKREACIJA    
-  Gorenje,  občani     67   68 99 
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ŠOLSKI ŠPORT    
TEKMOVANJA     
- 22 šolskih tekmovanj po programu Športne zveze Velenje  
   in  šol 

44 
 

44 
 

100 

-  počitniški program   27 40 68 
POUK ŠPORTNE VZGOJE     
- O.Š. Gustav Šilih in ŠC Velenje        631  646 98 
  OPOMBA: zagotovljeno nadomeščanje na bazenu    
 
PREGLEDNICA 
NAMEN UPORABE   UR 2017          %  UR 2016 % index 
REDNA VADBA- ŠPORT– OBČINSKI 
PROGRAM 

     1998  61        1962  60 102 

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA 
ZVEZA   

      702  21          730  23 97 

REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA, 
TEKMOVALNI  ŠPORT- LASTNI PRIHODKI  

       620   18          575   17 108 

SKUPAJ       3320  100        3267  100       102 
 
                                  
 KORIŠČENJE BALKONOV OD 1.1. DO 31.12.2017 
   
UPORABNIKI BALKON - ZAHOD SKUPAJ 2017 2016 INDEX-% 

NTK 150 DRUŠ.INV. 60 POČIT. 21       

SK 24 REKR. GORENJE 81  ŠZ 5       

GOLF 85 PREMOG. 81  GŠ-CSŠ 42        

AK 84 OSTALI 51           

SSK 53 KU GORENJE 63           

  396   336   68 800 736 109 

                
 

UPORABNIKI                BALKON  SEVER SKUPAJ 2017 2016 INDEX-% 

INTEGRA 
 

BADMINTON 1417 POČ. 26       

BOMBEK 
 

BOMBEK  28 GŠ+CSŠ 115       

NT TURNIR 31  SQUASH 255 ŠZ-NT 6       

  31   1700   147 1878 1881 100 

UPORABNIKI               BALKON JUG - TENIS SKUPAJ 2017 2016 INDEX-% 

ŠTK 514 OSTALI 847 POČIT. 15       

RK GORENJE 20     CSŠ. 146       

  534   847   161 1542 1574 98 

UPORABNIKI                   BALKON-VZHOD-VELIKA DVORANA SKUPAJ 2017 2016 INDEX-% 

JUDO 269 PU CELJE (MNZ) 78 ŠCV ŠZ 106       

SHOTOKAN 292 OSTALI 
 

 CVIV 44        

KK TIGER 182  AIKIDO             

  743   78   150 971 990 98 

UPORABNIKI BALKON-VZHOD-MALA DVORANA SKUPAJ 2017 2016 INDEX-% 

SHOTOKAN 144 FIT LIF 
 

ŠCV ŠZ 80       

KK TIGER 171 AIKIDO-OST. 107           
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OSTALI 

 
          

JUDO 39 . 
 

          

  354   107   80 541 571 95 

  2058   3068   606 5732 5751 100 

         
PREGLEDNICA 

NAMEN  UPORABE     UR  2017 % UR  2016 % INDEX 

REDNA VADBA-ŠPORT-OBČINSKI PROGRAM 2058 36 2035 36 102 

ŠOLSKI ŠPORT : ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA 606 10 483 8 126 

REKREACIJA OBČANI,DRUŠTVA   3068 54 3233 56 95 

SKUPAJ       5732 100 5751 100 100 

 
Kot je razvidno iz preglednic koriščenja ur je obratovanje dvorane v največji meri namenjeno  zadovoljevanju 
potreb tekmovalnega športa in občanov v raznih oblikah športa in rekreacije ter športne vzgoje, saj se dvorana 
za te namene koristi praktično 16 ur na dan (vse dneve v tednu). Občinski program tekmovalnega športa 
(redna vadba) je udeležen na parterju 61% na balkonih pa 36%, šolski šport ( pouk športne vzgoje in programi 
Športne zveze ) je na parterju udeležen 21% na balkonih  10% , ostale proste kapacitete pa so koristili občani , 
društva in klubi za izvedbo tekmovanj  na parterju 18 %  in 54%  na balkonih.  
 
Tudi v letu 2017 je zanimanje za rekreacijo in športne aktivnosti dobro, čeprav se je trend obrnil nekoliko 
navzdol, redni vadbi oz. občinskemu programu športa je v največji meri zagotovljeno nemoteno delo z 
motnjami zaradi tekmovanj RK Gorenje Velenje v mednarodnih ligah (SEHA in LIGA PRVAKOV). 
 
Iz navedenega  lahko ugotovimo, da je objekt v dobro zaseden. Uporaba  dvorane za rekreacijo na parterju se 
je nekoliko zmanjšalo, na balkonih pa je  bila zasedenost z rekreativci na enakem nivoju kot v preteklem letu. 
Redna vadba je v porastu tako, da je objekt bistveno bolj zaseden s tako imenovanim občinskim programom.   
 
Poleg  programa redne vadbe smo organizirali še naslednje športne prireditve: 
 
1: Športna tekmovanja: 
- Vsa tekmovanja klubov na državnih prvenstvih (rokomet moški in ženske), tekmovanja v  
  LIGI PRVAKOV  - 5 tekem in regionalni ligi SEHA – 10 tekem Rokometni klub Gorenje 
  Velenje, 
- Mednarodno prvenstvo v TAEKWON DO ju, 
- pripravljalna tekma v za EP v futsalu  Slovenija: Japonska, 
- turnirja  za rekreativce  v futsalu  in rekreativno v odbojki za veterane ter državno    
  prvenstvo za veterane v namiznem tenisu, 
- Na bazenu so bila v obravnavanem obdobju tri  tekmovanja regijskega oz. državnega  
  ranga. 
 
2. Počitniški programi: 
  Skladno s programom dela smo v času zimskih počitnic, od 27. 2. do 3.3. 2017, izvedli počitniški program za 
učence osnovnih šol in sicer: 
 
 
Zap. Št. Vsebina Število udeležencev: 
1. Šola rokometa za učenke in učence 60 
2. Rekreativno igranje tenisa 18 
3. Igranje namiznega tenisa 36 
4. Rekreativno igranje malega nogometa 169 
5. Streljanje z zračno puško 44 
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6. Rekreativno plavanje 112 
 SKUPAJ 439 
 
Poletje na Kotalkališču, v Rdeči dvorani in jezeru: 
Programi so se izvajali  v juliju in avgustu 2017 v dveh delih zaradi kolektivnih dopustov. 
 
Zap. Št. Vsebina 
1. Ulična košarka 
2. Mini nogomet 
3. 2. Kunigundin turnir v »IN LINE » hokeju  - na Titovem 

trgu – 7 ekip* 

4. Poletni nogometni tabor  
Skupno število 
udeležencev 

Preko  200 

*Izvajalci Športna zveza Velenje,Mladinski center in Hokejski klub Velenje 
 
Jesenske počitnice: 
Programi so se izvajali v času med 30.10. in  3.11. 2017 
Zap. Št. Vsebina Število 

udeležencev: 
1. Šola rokometa za učenke in učence 66 
2. Rekreativno igranje SQUASH-a 4 
3. Rekreativno igranje tenisa 16 
4. Rekreativno igranje namiznega tenisa 20 
5. Rekreativno igranje badmintona 8 
6. Rekreativno plavanje 72 
 SKUPAJ 186 
 
Programa pomladanskih in jesenskih počitnic smo izvedli v sodelovanju s Športno zvezo Velenje in sodelavci 
– vaditelji oz. trenerji klubov in društev. Program Poletje na Kotalkališču in na mestnem stadionu, v Rdeči 
dvorani smo izvedli v z zunanjimi strokovnimi sodelavci in študenti ter Nogometnim klubom Rudar  Velenje. 
 
b) PREGLED OBISKA  BAZENA ZA OBDOBJE 
    OD 1.1.2016 DO 31.12.2016 
PREGLED OBISKA  BAZENA ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 
UPORABNIK ŠT. VST. 

2017 
ŠT. VST 
2016 

INDEX 
      % 

PLAVALNI KLUB –    REDNA VADBA IN  TEČAJI  25.001 19.481 129 
ŠOLE POUK, TEČAJI (od tega brezplačno (3932) 8.793  10.998 80 
OSTALO -  OBČANI   16.376 16.997 97 
SKUPAJ  VSTOPOV  50.170               47.476 106 
 
KORIŠČENJE OBJEKTA BAZEN – 01.01. DO 31.12.2017 
NAMEN UPORABE  UPORABNIKI  % 2017 % 2016 
OBČINSKI PROGRAM 
REDNA VADBA 
TEČAJI 

 
 
Plavalni klub  VELENJE 
ŠOLE BREZPLAČNI TEČAJI 

     
 

50 
       8 

 
 

41 
9               

ŠOLSKI ŠPORT   ŠOLE , VVZ – MALA ŠOLA IN ŠPORTNA ZVEZA 
PLAVALNI TEČAJI-PREVERJANJA ZNANJA 
PLAVANJA , POČITNŠKI PROGRAM, VODNA 
KOŠARKA  

     
    18  

 
         14 

REKREACIJA 
 

PREVENTIVNA REKREACIJA IN KLUBI:Premogovnik, 
Poklicna gasilska služba Gorenje,Športno rekreativno 
društvo, NK Rudar, Policija, ŠAO –rep.  

4    
 
 

           4 
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REKREACIJA:  
Občani , FIDES, DI, ŠD Gorenje, ŠD Premogovnika, ŠD 
TEŠ, ŠD Pošta, MS Velenje, ŠŠK, MO Velenje, Naš 
Čas, Zveza invalidov Slovenije, Zveza hemofilikov Slo, 
ŠD Komunala, Naš čas, Društvo sožitje  
PLAVALNI TEČAJI ŠOLE IN VRTCI –Vse velenjske 
šole, Žalec, Slovenj Gradec, Griže, Polzela, Šmartno pri 
Slovenj Gradcu, Vitanje, Braslovče, Šmartno ob Paki,  
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mislinja, Prebold, Zasebni 
vrtec Rečica ob Paki, Mozirje, Rečica, Nazarje, Šoštanj,  
ŠZ Slovenj Gradec, PK Velenje , Plavalna zveza SLO - 
dojenčki 
REDNA VADBA : ŠD Celje, PK Neptun     

       
    29 

 
         32 

SKUPAJ  :        100       100 
 
Obisk objekta po posameznih sklopih: 

BAZEN   83% FITNES STUDIO 8% SAVNA  9% 
 
Obisk je bil še nekoliko višji kot v enakem obdobju  v lanskem letu. Trend obiska savn in fitnesa pa je 
primerljiv s preteklimi leti. 
Največji del obiskovalcev – rekreativcev   je občanov  iz Velenja, od tega največ  članov ŠD Gorenje in 
Premogovnika Velenje. 
 
Razveseljivo je, da  smo uspeli obdržati večino  »strank«, ki izvajajo tečaje učenja plavanja.  To so poleg 
velenjski osnovnih šol še osnovne šole iz Savinjske : Nazarje, Žalec, Griže,  Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji 
grad, Polzela, Braslovče, Ljubno ob Savinji, Prebold ter Koroške: Mislinja, S. Gradec in  iz sosednjih občin 
Šoštanj in Šmartno ob Paki. 
Omenjene obiskovalce v največji meri predstavljajo učenci oz. dijaki, ki  pridobivajo prva  znanja plavanja. 
Vsekakor smo veseli, da v sodelovanju s Plavalnim klubom Velenje, izvajamo pomembne aktivnosti pri 
»opismenjevanje« znanja plavanja kar široke populacije mladih v naši regiji. Z omenjenim klubom uspešno 
sodelujemo pri organiziranju rojstno dnevnih praznovanj za otroke in je v precejšnjem porastu. 
V našem bazenu redno trenira klub sinhronega plavanja Rusalka in občasno plavalni  klubi iz Celja. 
 
c) KOTALKALIŠČE 
V letu  2017  smo izvajali najnujnejša vzdrževalna dela na objektu. Celoten  kompleks smo usposobili za 
izvajanje določenih programov športnih aktivnosti (programi vrtcev šol in rekreacije). 
V poletnem času smo  ob financiranju Mestne občine Velenje dogradili kompleks športnih igrišč v Sončnem 
parku ob obstoječih športnih površinah baliniščem, igrišči za odbojko, igriščem za odbojko na mivki, igriščem 
za petanko, z dvema novima igriščema za »rusko« kegljanje. 
Seveda pa je obravnavano obdobje ponovno zaznamovalo obratovanje DRSALIŠČA, ki se je izkazala za 
zadetek v polno. Še posebej veseli izredno velik obisk mlajše populacije iz Velenja ter bližnje in širše okolice. 
Ocena obiska preko 25.000 obiskovalcev. 
Po zaključku sezone drsališča se je šotor premestil na prireditveni prostor ob jezeru – na prizorišče Pikinega 
festivala. 
 
d) MESTNI STADION VELENJE 
Skladno z dogovorom z ustanoviteljem pri upravljanju z Mestnim stadionom  poleg zavoda sodeluje tudi NK 
Rudar, ki delno zagotavlja kadrovsko zasedbo. Vzdrževanje in obratovanje objekta je na solidnem nivoju, 
kolikor objekt, ki je že v zelo »zrelih« letih dopušča.  
 
e) SMUČARSKO SKAKALNI CENTER VELENJE 
Po zaključku investicije izgradnje skakalnic HS70 in HS45 je bilo upravljanje s Smučarsko skakalnim centrom 
Velenje preneseno na javni zavod Rdeča dvorana ŠRZ.  
Naloge upravljanja s tekočimi materialnimi, vzdrževalnimi in ostalimi deli ob dobrem sodelovanju s SSK 
Velenje, pokriva zavod z enim zaposlenim ter pomoči delavca iz javnih del. Stroške v največji meri zagotavlja 
ustanovitelj, delo pa zavod iz naslova zaračunanih strokov uporabe objektov »zunanjim« klubom oz. društvom. 
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PREGLED OBISKA  SKAKALNIC V SSC VELENJE  OD 1. 6. 2017 DO 31.12.2017 
UPORABNIK ŠTEVILO 

SKOKOV 
2017 

 
% 

SMUČARSKO SKALNI KLUB VELENJE  7.502 67 
OSTALI KLUBI IN ZVEZE  
Smučarska zveza Slovenije, SK Triglav, SK Zagorje, SSK 
»LOVCI NA DALJAVE«, SSK Alpina Žiri, 
SSK Ilirija, SD Dolomiti, SD Vizore, SSK Bohinj, SSK Ljubno 
ob Savini BTC, SSK Mengeš, SSD Stol Žirovnica 

3.426 33 

SKUPAJ  SKOKOV 10.928 100 
 
IZVEDENA TEKMOVANJA: 

1. Otvoritvena revijalna tekma: skupno število skokov 264 
SKALKANICA HS70:    
Člani: Število klubov 13, število tekmovalcev 51 
Članice: Število klubov 7, število tekmovalk 9 
SKAKALNICA HS45 
Dečki do 15 let: število klubov 10, število tekmovalcev 28 
 

2. Državno prvenstvi skoki: skupno število skokov 293 
SKALNICA HS70:  
DP14, DP15, EDP15:  Število klubov 14, število tekmovalcev 83 
 

II. DODATNE DEJAVNOSTI  
Na področju zabavnih prireditev so se v dvorani izvedle naslednje prireditve: maturantski ples 2 večera s preko 
2500 udeleženci, 2 koncerta zabavne glasbe ( Koncert ob dnevu žena, Magnifico in Crvena jabuka s preko 
3000 obiskovalci), Pustno rajanje za otroke cca 1000 obiskovalcev,   2 plesni  produkciji Mdance  z 2000 
obiskovalci, prireditev s snemanjem Ansambel SMEH s 1500 obiskovalci, muzikal Mamma Mia 1500 
obiskovalcev, novoletna zabava delavcev Gorenje group 1600 obiskovalcev ter tradicionalni koncert Božično – 
novoletni žur s 1500 obiskovalci. 
Skupno število prireditev je v okviru  števila prireditev kot v preteklih letih, skupaj 11 s skupnim številom  nekaj 
manj kot 15.000 obiskovalcev 
 
Gostinske usluge, ki jih vršimo v dvorani so dopolnilna dejavnost, ki jo izvajamo ob tekočem delu z lastnim 
kadrom. 
 
Znaten vir financiranja predstavljajo prihodki iz naslova najemnin. Tako imamo oddane prostore naslednjim 
najemnikom: GRAS GRUBER d.o.o., KOMPAS,   MAXC club, RK Gorenje, Reakt d.o.o. ter Mladinskem 
centru – eMCe placu  v Rdeči dvorani. 
 
V obravnavanem obdobju  smo v zavodu izvedli naslednje vzdrževalne in  investicijsko vzdrževalne  posege: 
 
III. VZDRŽEVALNA IN INVESTCIJSKO VZDRŽAVANA DELA 
            BAZEN: 

1. Priprava pokritega bazena za  obratovanje v podaljšani sezoni  oz. mali remont strojnice in klima 
naprave starega dela bazena .  

2. Veliki letni remont bazena za novo sezono (bazenska tehnika, klimati, vzdrževanje kvalitete bazenske 
vode,…) 

3. Zamenjava klimatske naprave na fitnesu na bazenu, 
      4.   Delna zamenjava prezračevalnih kanalov v velikem bazenu in savnah, 
      5.   Izvedba del na prenovi gostinskega lokala v dvorano za funkcionalno vadbo (elektro 
            instalacije in demontaža starega »kauf« in montaža novega lesenega stropa) 
      6.   Čiščenja in dezinfekcija prezračevalnih kanalov na bazenu in dvorani, 
            DVORANA: 
      7.   V dvorani  smo polega rednih vzdrževalnih del  izvedli še nabave potrebne športne in  
            opreme za prireditve, 
      8.   Preureditev bivšega lokala v pisarno za potrebe Športne zveze Velenje in poslovnega 
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            prostora namenjenega za oddajo,  
      9.   Zamenjava lovilnih mreže za goli (zahteva  EHF za potrebe lige prvakov), 
     10.  Izvedba sistema odvoda zraka v dvorani (vzhodni del),   
            KOTALKALIŠČE  - DRSALIŠČE 

11.  Redni letni remont strojne opreme za izdelavo ledu  za drsališče na Kotalkališču, 
12.  Izvedba  in prenova sanitarij in tušev za potrebe  balinišča in igrišč za odbojko, 
       MESTNI STADION: 
13.  Pred pričetkom del na zamenjavi sintetične podlage atletske steze smo sanirali 

 vodovodno napeljavo in korito  za vodno oviro za tek na 3000 m z ovirami, kanalete   
 za odvajanje meteornih vod iz atletske steze – betonski del in brežino na jugo-   
 vzhodnem delu centralnega igrišča zaradi zamakanja in drsenja omenjene brežine, 

14.  Redni letni vzdrževalni poseg na igrišču z umetno travo (dezinfekcija, lepljenje, »česanje« in čiščenje 
trave ter dopolnitev trave z gumi granulatom, 

15.  Nakup vozička za markiranje glavnega nogometnega igrišča, 
SMUČARSKO SKAKALNI CENTER: 
Gradbena dela pri obnovi skakalnice HS22 in namestitev dodatnih ograj ter vrat za preprečitev gibanja  
nepooblaščenih oseb in preprečevanja povzročanja škode  ter preprečevanja nevarnosti padcev iz 
objektov skakalnic 
 
PRENOVA (RETOPING) SINTETIČNE PREVLEKE ATLETSKE STEZE NA MESTNEM STADIONU 
VELENJE: 
 

            Za izvedbo del smo izvedli postopek javnega naročanja in prejeli tri ustrezne 
 ponudbe in sicer:   
1. FLORA SPORT d.o.o., Zbiljska cesta, 2, 1215 Medvode 164.798,95 EUR 

2. LESNINA MG OPREMA d.d., PARMOVA UL. 53, 1000 
LJUBLJANA 

165.264,98 EUR 

3. FIT ŠPORT D.O.O., Linhartova cesta 33,  1234 MENGEŠ 178.412,50 EUR 

 
            Izbrani izvajalec je dela izvedel v pogodbenem roku in pogodbeni vrednosti. 

Sredstva za izvedbo investicije sta  zagotovili: Mestna občina Velenje in Fundacija za šport.  
 
ZAMENJAVO RAZSVETLJAVE V RDEČI DVORANI: 
 

           Za izvedbo del smo izvedli postopek javnega naročanja in prejeli štiri ustrezne 
           ponudbe in sicer:    

1. ELEKTRO JEZERNIK D.O.O., Črnova 53D, 3320 Velenje 135.714,65 EUR 

2. BELOGLAVC D.O.O., Gomilsko 17, 3303 Gomilsko 145.134,13 EUR 

3. SLOLUKS D.O.O., Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dravskem 
polju 

163.088,20 EUR 

4. JAVNA RAZSVETLJAVA D.D., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - 
Dobrunje 

177.469,17 EUR 

            
            Izbrani izvajalec je dela izvedel v pogodbenem roku in pogodbeni vrednosti. 

Sredstva za izvedbo investicije so zagotovili: Mestna občina Velenje, Gorenje group, Fundacija za 
šport in Rdeča dvorana ŠRZ 
 

Vse naloge tekočega obratovanja, vzdrževanja in  izvajanja dela programov smo opravili z lastnim kadrom.  V 
zavodu je zaposlenih 12 delavcev in sicer 7 na objektih (dvorana-bazen) in 5 v režiji  za potrebe delovanja 
zavoda (3,5 zaposlenega) in Športne zveze Velenje (1,5 zaposlenega).  
Službo rednega čiščenja, reševanja iz vode in inštruktorja fitnesa organiziramo z zunanjimi sodelavci. 
Za pomoč  pri izvajanju del tekočega vzdrževanja oz. obratovanja objektov stadion in skakalnic smo v 
preteklem letu imeli pomoč treh delavcev, zaposlenih preko sistema javnih del. 
Za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del, remontov in priprave dvorane za razne vrste prireditev  delovno silo 
najemamo od študentskih servisov in pogodbenega dela ter  po potrebi in  skladno s predpisi najamemo 
izvajalce. 
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Zavod sodeluje tudi pri pripravi prireditev Festivala Velenje, Mestne občine Velenje (prireditve na Titovem trgu 
in Pljusk v poletje), Dnevi mladih in kulture, festivala Kunigunda, - prireditveni oder in montažne tribune. Že kar 
nekaj let pa z izposojo opreme (tribun) sodelujemo na prireditvah po Sloveniji. Najpomembnejši sta vsakoletno 
tekmovanje deskarjev na snegu na Rogli in maraton TREH SRC v Radencih. 
 
IV. Finančno poročilo: 
Skladno z določili zakonodaje so v predloženem finančnem poročilu vključeni vsi prihodki in odhodki, ki so 
nastali v zvezi z opravljanjem osnovne in stranskih dejavnosti. 
Amortizacija  za obravnavano obdobje je bila obračunana skladno z zakonodajo. 
 
Stroški se gibljejo v glavnem v okviru pričakovanj, s standardnimi odkloni,  zaradi sezonske narave 
obratovanja objektov s katerimi zavod upravlja. 
Realizacija res ni pri vseh postavkah v višini  letnega načrta, vendar odstopanja niso večja. 
Plače in ostali prejemki iz delovnega razmerja, ki predstavljajo največji delež znotraj odhodkov se gibljejo v 
okviru veljavne zakonodaje in skladno s kolektivno pogodbo za negospodarstvo. 
 

 
FINANČNO POROČILO 

za obdobje od 01.01. do 31.12.2017 
 

  PRIHODKI     plan 2017 real.1/2017 
Index 
2017 delež % 

  prihodki od subvencij in dotacij   729.500,00 840.811,21 115 77 
1 prihodki od dotacij - plače   415.244,00 421.430,82 101 39 
2 prihodki od dotacij - materialni stroški   270.000,00 327.821,74 121 30 
3 prihodki od dotacij - vzdrževanje   38.000,00 30.974,42 82 3 
4 prihodki drsališče     35.000,00 29.545,15 84 3 
5 prihodki mestni stadion   10.000,00 11.131,20 111 1 
6 prihodki ssc 

 
  1.000,00 19.907,88 1991 37 

                  
  LASTNI PRIHODKI     231.000,00 221.040,78 96 20 

1 prihodki od najemnin     33.000,00 39.943,74 121 4 
2 prihodki od gostinstva 

  
10.000,00 10.193,41 102 1 

3 prihodki od vstopnin     100.000,00 111.330,09 111 10 

4 
prihodki od 
tekmovanj     5.000,00 2.440,78 49 0 

5 prihodki od ostalih prireditev   33.000,00 37.067,51 112 3 
6 prihodki za izvedbo programa 

 
8.500,00 8.599,10 101 1 

7 prihodki od obresti     100,00 3,02 3 0 
8 kombi       1.800,00 1.800,00 100 0 
9 ostali prihodki  

  
6.000,00 9.663,13 161 1 

                  
  OSTALI PRIHODKI 

  
26.300,00 27.411,40 104 3 

1 prihodki od odškodnin     300,00       
2 prihodki od refundacij  

  
35.000,00 27.011,40 77 2 

3 izredni prihodki             
4 prevrednotovalni prihodki           
5 prihodki od prodaje osnovnih sredstev     400,00     
6 prihodki od refundacij ŠZV   500,00       

  skupaj       986.800,00 1.089.263,39 110 100 
  

    
        

  ODHODKI             
  porabljen material 

  
30.000,00 54.156,17 181 5 

  poraba materiala - gostinstvo   5.500,00 4.804,85 87 0 
  porabljena energija 

  
50.000,00 56.183,98 112 5 
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  porabljena goriva     300,00 370,23 123 0 
  nadomestni deli     1.000,00 14,00 1 0 
  odpis drobnega inventarja   6.000,00 11.183,68 186 1 
  prevozne storitve     2.000,00 1.284,80 64 0 
  ptt storitve 

  
500,00 441,25 88 0 

  stroški za časopise in strokovno literaturo 1.500,00 2.588,35 173 0 
  storitve telekomunikacij 

 
4.500,00 4.466,80 99 0 

  storitve sprotnega vzdrževanja   124.000,00 208.624,73 168 19 
  stroški vzdrževanja kombi   600,00 253,80 42 0 
  stroški najemnin     5.500,00 11.399,73 207 1 
  stroški reklame in propagande   10.000,00 9.815,90 98 1 
  komunalne storitve     145.000,00 144.097,95 99 13 
  stroški uporabe cest 

  
200,00 478,46 239 0 

  dnevnice za službena potovanja   300,00   0 0 
  službena potovanja - nočitve   200,00   0   
  stroški kilometrine     1.200,00 1.033,29 86 0 
  službena potovanja - vstopnine   50,00   0   
  stroški cestnine, parkirnine   200,00 16,82 8 0 
  humanitarni prispevki 

  
400,00 200,00 50 0 

  zdravstvene storitve     700,00 429,00 61 0 
  stroški strokovnega izobraževanja 

 
1.000,00 1.607,15 161 0 

  svetovalne, odvetniške in druge storitve 4.000,00 4.349,86 109 0 
  reprezentanca 

  
550,00 544,44 99 0 

  zavarovanje     25.000,00 19.229,44 77 2 
  zavarovanje kopalcev 

  
2.500,00 492,15 20 0 

  storitve bančnega prometa   200,00 423,22 212   
  provizija ujp 

  
400,00 400,00 100 0 

  administrativne takse, sodni stroški   1.000,00 423,09 42   
  izvidi vode 

   
5.000,00 4.267,17 85 0 

  stroški tekmovanj, programov   4.000,00 601,08 15 0 
  stroški ostalih prireditev   5.000,00 14.940,04 299 1 
  stroški obratovanja drsališča 

 
35.000,00 29.777,12 85 3 

  drugi stroški     3.000,00 593,72 20 0 
  stroški dela     494.000,00 479.640,27 97 43 
  redno zaposleni     300.000,00 288.041,02 96 26 
  javna dela       35.000,00 25.439,70 73 2 

  
stroški čistilnega 
servisa 

  
96.000,00 88.520,67 92 8 

  stroški službe reševanja iz vode   35.000,00 19.419,72 55 2 
  stroški fitnes studia 

  
25.000,00 8.739,05 35 1 

  
stroški občasnega 
dela     15.000,00 23.121,90 154 2 

  pogodbeno delo     22.000,00 26.358,21 120 2 
  sejnine       1.500,00 769,97 51 0 
  avtorski honorar     1.500,00 2.173,32 145 0 
  stroški varovanja     7.500,00 5.587,91 75 1 
  projektna dokumentacija   5.500,00 16.100,00 293   
  stroški obresti     300,00   0 0 
  jubilejne nagrade             
  solidarnostne pomoči             
  stroški preteklih obdobij     191,00     
  odpis terjatev     1.000,00     0 
  amortizacija     12.000,00 16.333,00 136 1 
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  skupaj       999.600,00 1.110.287,74 111 100 
 
Index 2017- razmerje med realizacijo 2017 in planom 2017     
delež % -procent v skupni realizaciji      
       
Javni zavod Rdeča dvorana Velenje vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in sestavlja 
letna poročila v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o računovodstvu ter  Pravilnikom o 
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in Pravilnikom o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike  in druge osebe javnega prava.   
 
Javni zavod je evidentiral poslovne dogodke in izdelal računovodske izkaze za leto 2017 v skladu z Zakonom o 
javnih financah, Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in drugimi predpisi in uredbami, ki urejajo 
računovodsko in davčno poslovanje. 
 
Računovodski izkazi in pojasnila k obema izkazoma sta sestavljena v skladu z Zakonom o javnih financah. 
Poslovno leto je enako koledarskem in se zaključi na dan 31.12.2017. 
 
Pri izdelavi bilance stanja in izkaza poslovnega izida smo upoštevali temeljne računovodske predpostavke: 
- časovna neomejenost poslovanja 
- upoštevanje nastanka poslovnega dogodka 
- upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah vrednosti eura. 
Kakovostne značilnosti izkazov in celotnega računovodenja so predvsem: 
- razumljivost 
- ustreznost 
- zanesljivost 
- primerljivost. 
 
Premoženje zavoda sestavljata osnovna sredstva v upravljanju, sredstva na transakcijskem računu in blagajni, 
depozit pri banki ter terjatve do kupcev. Ob koncu leta je zavod skladno s pravilnikom o računovodsko 
materialnem poslovanju opravil popis osnovnih sredstev, blagajne ter terjatev in obveznosti. Pri popisu ni bilo 
ugotovljenih popisnih razlik, stanja ugotovljena ob popisu se ujemajo z knjigovodsko evidenco. Skladno z 
zapisnikom o popisu osnovnih sredstev je inventurna komisija uničena in neuporabna sredstva odpisala in 
odstranila iz zavoda. 
Pri amortiziranju osnovnih sredstev uporabljamo metodo enakomernega časovnega amortiziranja, 
amortizacijo delno pokrijemo iz tekočega poslovanja, delno pa v breme sredstev prejetih v upravljanje. 
Amortizirana osnovna sredstva so v dobrem stanju ter jih še naprej uporabljamo za opravljanje svoje 
dejavnosti.  
Zaloge materiala predstavljajo majhen delež v strukturi stroškov in jih vrednotimo po metodi fifo. 
Neporavnane terjatve so sestavljene iz terjatev do ustanovitelja, do drugih proračunskih uporabnikov in kupcev 
pravnih oseb. Terjatve do ustanovitelja se nanašajo na pokrivanje stroškov za obračunsko obdobje in bodo 
poravnane v trideset dnevnem plačilnem roku. Ostale terjatve izhajajo iz rednega poslovanju in jim na dan 
sestave letnega poročila ni zapadel rok plačila. Manjši delež neporavnanih terjatev je ostal odprt in se bo 
poravnal v naslednjem obračunskem obdobju.  
Neporavnane obveznosti do dobaviteljev izhajajo iz rednega poslovanja in jim na dan sestave letnega poročila 
ni zapadel rok plačila. 
 
Viri sredstev uporabljeni za vlaganja v osnovna sredstva so v večjem deležu namenska proračunska sredstva, 
delno pa izhajajo iz presežka prihodkov nad odhodki. 
 
Zavod je ob koncu poslovnega leta ugotovil presežek odhodkov nad prihodki. 
Nastali primanjkljaj se poriva s presežki prihodkov iz preteklih let.  
 
 

Analiza odhodkov in prihodkov po stroškovnih mestih 
(oz. objektih ) za leto 2017 

 
Stroški po stroškovnih mestih - vsi 
Objekt v EUR Delež v % 
Rdeča dvorana 442.299 39,8 
Pokriti bazen 350.231 31,5 
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Mestni štadion 67.118 6,0 
Kotalkališče 21.339 1,9 
Športna zveza plače 55.583 5,0 
Drsališče 32.483 2,9 
Konovo 2.818 0,3 
SSC 46.187 4,2 
Velefit   0,0 
Splošno stroškovno 
mesto 92.230 8,3 
Skupaj 1.110.288 100,0 

 
Stroški po stroškovnih mestih-  
(splošno stroškovno mesto razdeljeno po objektih po ključu) 
Objekt v EUR Delež v % 
Rdeča dvorana 481.000 43,32 
Pokriti bazen 381.553 34,37 
Mestni štadion 74.375 6,70 
Kotalkališče 23.384 2,11 
Športna zveza plače 60.194 5,42 
Drsališče 35.750 3,22 
Konovo 3.095 0,28 
SSC 50.937 4,59 
Velefit 0 0,00 
Skupaj 1.110.288 100,00 

 
 
Lastni prihodki po stroškovnih mestih (objektih) - vsi 
Objekt v EUR Delež v % 
Rdeča dvorana 128.832 60,7 
Pokriti bazen 83.297 39,2 
Mestni štadion   0,0 
Kotalkališče 141 0,1 
Športna zveza plače   0,0 
Drsališče   0,0 
Konovo   0,0 
SSC 571 0,3 
Velefit   0,0 
Skupaj 212.270 100,0 

 
 
Pokrivanje stroškov po stroškovnih mestih (objektih) vse v EUR 

Objekt Stroški 
Lastni 
prihodki Proračun 

Rdeča dvorana 481.000 128.832 330.863 
Pokriti bazen 381.553 83.297 298.256 
Mestni štadion 74.375 0 74.375 
Kotalkališče 23.384 141 23.243 
Športna zveza plače 60.194 0 60.194 
Drsališče 35.750 0 35.750 
Konovo 3.095   3.095 
SSC 50.937 571 50.366 
Velefit   0 50 
Skupaj 1.110.288 212.841 876.422 
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Pokrivanje stroškov po stroškovnih mestih (objektih) vse v % 

Objekt 
Lastni 
prihodki Proračun 

Rdeča dvorana 28,0 72,0 
Pokriti bazen 22,0 78,0 
Mestni štadion 0,0 100,0 
Kotalkališče 0,6 99,4 
Športna zveza plače 0,0 100,0 
Drsališče 0,0 100,0 
Balinišče 0,0 100,0 
Konovo 0,0 100,0 
SSC 1,1 98,9 
Velefit 0,0 100,0 

 
Delež dotacij iz proračuna po stroškovnih mestih (objektih) vse v % 
Objekt Proračun 
Rdeča dvorana 37,75 
Pokriti bazen 34,03 
Mestni štadion 8,49 
Kotalkališče 2,65 
Športna zveza plače 6,87 
Drsališče 4,08 
Konovo 0,35 
SSC 5,75 
Velefit 0,01 
Skupaj 100,00 

 
 
Poročilo o delu in finančno poročilo  za leto 2017 je sprejel Svet zavoda na svoji redni seji dne 27.2.2018. 
 
Velenje, marec 2018 
 
 
 
                                                                                              Rdeča dvorana ŠRZ 
                                                                                              Direktor: 
                                                                                              Marjan Klepec, l.r. 
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LETNO POROČILO ZAVODA ZA TURIZEM  ŠALEŠKE DOLINE ZA 2017 

1. UVOD 
 
Leto 2017 je bilo prvo koledarsko poslovno leto Zavoda za turizem Šaleške doline. V njem smo se poskušali 
identificirati kot izvajalec destinacijskega menedžmenta za doseganje kakovostne in celovite turistične 
ponudbe ter za spodbujanje in promocija turizma v Šaleški dolini,  hkrati pa smo izvajali aktivnosti za 
doseganje ciljev, opredeljenih z letnim delovnim načrtom, ki ga je svet zavoda potrdil na 7.redni seji, 25. 
novembra 2016. 
 
S strateškega zornega kota sta leto zaznamovala dva dokumenta. Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 
2017-2021, ki je bila na mestnem svetu  MOV sprejeta  aprila 2017 je natančno opredelila poslanstvo, vizijo in 
cilje na področju turizma v Velenju. Čeprav delovne skupine v letu 2017 še niso pričele z delom, pa smo v 
ZTŠD pri izvajanju aktivnosti sledili priporočilom in ukrepom strateškega dokumenta. Drugi dokument je bil 
sprejet na nivoju države. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 nas je umestila v 
Termalno-panonsko makroregijo, znotraj nje pa smo si na ZTŠD uspeli izboriti status vodilne destinacije ter 
prevzeli destinacijski menedžment destinacije Velenje-Terme Topolšica/Šoštanj. 
 
Pomemben mejnik Zavoda je bila tudi pridobitev statusa »in-coming« Turistične agencije, ki nam je omogočil 
pripravo kompleksnejših turističnih produktov, kar se je odražalo tudi na številu vodenih obiskov in v prihodkih 
Zavoda. Poleg priprave ponudb »po povpraševanju« pa smo v drugi polovici leta oblikovali tudi devet 
tematskih produktov za seniorje in šolske skupine. 
 
Kot organizatorji turističnih prireditev smo poskrbeli za izvedbo nekaterih tradicionalnih prireditev v Velenju, 
izvedli obsežen 17.svetovni festival praženega krompirja ter soustvarili nekatere dogodke v Občini Šoštanj. 
Vsi dogodki so bili ustrezno medijsko podprti. Posebno pozornost smo v poletnih mesecih namenili Velenjski 
plaži, kjer smo s povezovanjem gostincev in organizatorjev prireditev ter obsežno promocijsko kampanjo 
dosegli izjemen porast obiskovalcev. 
 
Poleg prireditev v obeh občinah – ustanoviteljicah smo organizirali skoraj dvesto dogodkov v Vili Bianca in 
močno presegli pričakovane finančne učinke oddaje poslovnih prostorov. 
 
Kot skrbniki brezplačnega sistema izposoje koles BICY smo skrbeli za zadovoljstvo uporabnikov v MOV in 
Občini Šoštanj. Žal so stroški vzdrževanja presegli predvidene, zato bo poleg finančnih sredstev v letu 2018 
potrebno zagotavljati tudi dodatno ozaveščanje in nadzor nad uporabo koles. 
 
Zavedajoč se pomena družbenih omrežij smo proti koncu leta oblikovali Digitalno strategijo marketinga, katere 
učinki se bodo začeli kazati v letu 2018. 
 
Skrbeli smo za periodična srečanja s turističnim gospodarstvom doline, se povezovali s turističnimi društvi in 
zvezama pri izvedbi projektov. Učinkovitost delovanje zavoda smo zagotavljali z rednimi srečanji z 
ustanovitelji ter s sejami sveta zavoda in strokovnega sveta. 
 
S kadrovskega vidika je leto zaznamovala velika fluktuacija kadrov, kar je poleg zunanjih dejavnikov tudi 
posledica mladosti kolektiva. Klub temu smo ohranjali energijo, koherentnost in sledili zastavljenim ciljem. 
 
V poslovnem smislu smo leto zaključili s pozitivnim rezultatom, kar je posledica poudarkov na pridobivanju 
prihodkov iz naslova organizacije turističnih vodenj in organizacije prireditev. Štirinajst odstotkov prihodkov 
smo ustvarili s tržno dejavnostjo in prepričani smo, da bomo v prihodnjih letih ta delež še povečali. 
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2. POSLANSTVO ZAVODA 
 
Namen ustanovitve zavoda je doseganje kakovostne in celovite turistične ponudbe ter spodbujanje in 
promocija razvoja turizma v Šaleški dolini. 
 

3. OSNOVNI PODATKI 
 
Ime zavoda je: Zavod za turizem Šaleške doline 
 
Skrajšano ime zavoda je: Zavod za turizem ŠD 
 
Mednarodno ime zavoda je: Šalek Valley tourist board 
 
Sedež zavoda je: Stari trg 3, 3320 Velenje. 
 
Organizacijska oblika: javni zavod 
 
Zavod je pravna oseba. 
 
Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Zavod za turizem Šaleške doline. 
 
Matična številka: 1451316000 
 
Davčna številka: SI15285367 
 
Podračun EZR št.: 0133 3600 0001 119 
 
Datum vpisa v sodni register: 21.6.2000 
 
Datum vpisa spremembe v sodni register: 22.3.2016 
 
Organi zavoda so: 
 

 svet zavoda,  
 direktor, 
 strokovni svet. 

 
Direktor zavoda je Franci LENART, ki v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod neomejeno. 
 
Dejavnosti zavoda so pestre, glavne dejavnosti so: 
 

 G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 

 G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  

 J58.190 Drugo založništvo  

 J63.120 Obratovanje spletnih portalov 

 J63.990 Drugo informiranje  

 L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  

 N79.110 Dejavnost potovalnih agencij  

 N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj  

 N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
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KADROVSKI NAČRT ZAVODA ZA TURIZEM ŠD ZA 2017

Zap
.št.

Šifra 
del.mesta Naziv Delovno mesto

Zahtevana 
izobrazba

Sistemat.
delovna 
mesta

Zasedba 
del.mest 
31.12.2017

1 B017850 Direktor Direktor VII/1 1 1
2 J015039 Strokovni delavec V Poslovni sekretar V 1
3 I017053 Organizator turističnega vodenja I Vodja Informacijske pisarne VII/1 2 1
4 I017053 Organizator turističnega vodenja I Vodja prodaje in marketinga VII/1 1 1
5 I017053 Organizator turističnega vodenja I Vodja projekta VII/1 1 "1/2
6 I016021 Organizator turističnega vodenja II Strokovni sodelavec VI 2 1
7 I016038 Turistični animator II Koordinator VI 1  
8 I015060 Turistični informator III Turistični vodič V 2 2
9 I016039 Turistični informator II Informatik VI 1

10 I014010 Vzdrževalec Športne infrastrukture Skrbnik opreme IV 2
11 J034020 Hišnik IV. Skrbnik objektov IV 1 1

Turistični informator III 1
Vzdrževalec BICY (MOV) 2

Javna dela

 R91.030 Varstvo kulturne dediščine  

 R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

4. KADROVSKI NAČRT 
 
 
 
 
 
 
 
Število zaposlenih v ZTŠD na dan 31.12.2017 po dejanski stopnji izobrazbe je sledeče: 

 
 
 
 
 

Zaradi narave dela Zavoda za turizem Šaleške doline in informacijske pisarne (365 dni v letu), zaposlitvene 
strukture in obsega dela smo potrebovali  pomoč študentov. Študenti so preko napotnice opravili skupno 
1.780 ur. Poleg rednega dežurstva so študenti pomagali in dežurali na dogodkih v Vili Bianci in izven, 
nadomeščali zaposlene zaradi dopusta, pomagali pri izvedbi protokola na porokah, izvajali vodenja po Vili 
Bianci ter opravljali razna druga dela pri izvedbah projektov. 

5. PODROČJE DELA S PLANOM AKTIVNOSTI 
 

5.1. Ustanovitelji 
 
Ustanovitelja zavoda sta Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občina Šoštanj, Trg Svobode 12,  
3325 Šoštanj . 
 
Soustanovitelj zavoda je: Gorenje Gostinstvo, d. o. o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje.  
 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev in soustanovitelja so urejene s pogodbo, ki sta 
jo v imenu ustanoviteljev podpisala župana ter v imenu soustanovitelja direktor oz. pooblaščena oseba.  
 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata Svet Mestne občine Velenje in Svet občine Šoštanj. 
 

                             STOPNJA IZOBRAZBE 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. SKUPAJ 

   1 2 1 3.5  7.5 
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Z ustanoviteljem Mestno občino Velenje je bilo v letu 2017 deset rednih mesečih srečanj z Uradom za 
razvoj in investicije, na katerih smo pregledali izvedene aktivnosti za pretekli mesec ter planirane za prihodnji 
mesec. Prav tako smo verificirali zahtevke za povračilo stroškov izvajanja programov in materialnih stroškov 
ter stroškov dela. 
 
5.2. Svet Zavoda 
 
Svet zavoda sestavlja sedem članov: pet članov sta imenovala ustanovitelja (dva predstavnika Občine 
Šoštanj in tri predstavnike Mestne občine Velenje), enega člana je imenoval soustanovitelj, enega člana pa so 
izvolili delavci v zavodu. 
 
Seje se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. V upravičenih primerih se lahko opravi tudi 
korespondenčna seja. 
 
V letu 2017 so bile izvedene naslednje seje: 
 

1. 27.2.2017 – 8.redna seja (Pregled in potrditev zapisnika, imenovanje predstavnika zaposlenih v 
Zavodu za turizem Šaleške doline v svetu zavoda, imenovanje članov strokovnega sveta Zavoda za 
turizem Šaleške doline, obravnava in potrditev dokumentov Zavoda za turizem Šaleške doline (Letno 
poročilo in zaključni račun, rebalans, soglasje k cenam storitev, soglasje za pridobitev licence za 
turistično agencijo (garantno pismo in zavarovanje), osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v 
MO Velenje 2017-2021, kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike Velenja, poročilo o 
izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MO Velenje 
za leto 2016, poročilo Turistično-informacijskega centra Velenje za leto 2016, in določitev letnega 
dopusta za zaposlene in direktorja zavoda). 

 
2. 22.3.2017 – Skupna seja sveta zavoda in strokovnega sveta (obravnava osnutka Strategije 

razvoja in trženja turizma v MO Velenje 2017-2021) 
 
3. 20.9.2017 – 9.redna seja (Pregled in potrditev zapisnika, Polletno poročilo o delovanju ZTŠD, 

celostna grafična podoba, soglasje k osnutku Statuta ZTŠD Občine Šoštanj in razširitev kadrovskega 
načrta za leto 2017) 

 
4. 6.12.2017 – 10.redna seja (Pregled in potrditev zapisnika, Izkaz poslovnega izida I.-X., ocena I.-XI., 

plan do konca leta, Proračunska izhodišča za letni delovni načrt 2018, Soglasje za način kritja 
primanjkljaja, soglasje k cenam storitev ZTŠD, delovanje turistične agencije, Strategija digitalnega 
marketinga, Produktna strategija trženja, Aktivnosti vodilne destinacije v strategiji razvoja in trženja 
turizma v SLO in Aktivnosti ZTŠD v strategiji razvoja in trženja) 

 
 
 
In tri korespondenčne seje: 
 

1. 22.5.2017  - razširitev kadrovskega načrta 
 

2. 29.9.2017 – Sprememba sistematizacije delovnih mest  
 

3. 21.-27.12.2017 – Kadrovski načrt za 2018 
 

5.3. Strokovni svet 
 
Zavod ima strokovni svet, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju in 
svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje zadev. 
 
Sestavlja ga  šest članov: enega člana so izvolili zaposleni; dva člana sta predlagala ustanovitelja, enega 
člana je predlagal soustanovitelj, enega člana Turistična zveza Velenje in enega člana Turistična zveza 
Šoštanj.  
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V letu 2017 so bile izvedene štiri seje: 
 

 28.2.2017 – 1. konstituitivna seja (konstituiranje, izvolitev predsednika in namestnika)  
 

 22.3.2017 – Skupna seja sveta zavoda in strokovnega sveta (obravnava osnutka Strategije 
razvoja in trženja turizma v MO Velenje 2017-2021) 

 
 10.5.2017 – 2.redna seja ( Pregled in potrditev zapisnika, obravnava in potrditev Poslovnika 

Strokovnega sveta, predstavitev delovanja ZTŠD v letu 2017  
 

 30.11.2017 – 3.redna seja (Pregled zapisnika zadnje seje,pregled izvedenih aktivnosti v 2017, plan 
do konca leta, proračunska izhodišča za letni delovni načrt 2018, delovanje turistične agencije, 
strategija digitalnega marketinga, produktna strategija trženja, aktivnosti vodilne destinacije v strategiji 
razvoja in trženja turizma v SLO, Aktivnosti ZTŠD v strategiji razvoja in trženja) 

 
 
5.4. Dogodki in prireditve v Vili Bianca 
 
V zavodu smo v okviru Pogodbe o predaji premoženja v upravljanje MOV upravljali z objektom Vila Bianca, 
katere prostore smo oddajali v primerih občasne in sezonske oddaje v najem za prireditve in dejavnosti 
(Velika dvorana, mansarda, galerija).  
 
V Vili Bianci smo v letu 2017 gostili 184 tako plačljivih kot brezplačnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 7.142 
obiskovalcev. 
 
Najemniki prostorov Vile Biance so bili tako javni zavodi, društva kot tudi zasebni sektor.  
 
 
V Veliki dvorani Vile Bianca izvajamo tudi poroke. V letu 2017 smo organizirali 5 porok in gostili cca. 350 
gostov.  
 
V okviru Vile Bianca deluje tudi galerija, ki jo pod enakimi pogoji kot oddajo drugih prostorov nudimo v 
brezplačni najem umetnikom Šaleške doline. V letu 2017 smo organizirali 14 razstav, ki jih je ogledalo okoli 
1.000 obiskovalcev. 
 
TABELA: Razstave v Vili Bianci v letu 2017 
 
TERMIN RAZSTAVA ORGANIZATOR 

16.12.2016 – 11.1.2017 10. Likovna kolonija KD Međimurje 

2.2.2017 – 20.3.2017 Tihožitje in transformaija forme Društvo Šaleških likovnikov 

20.3.2017 – 3.4.2017 Biti ženska UNI III. Velenje 

4.4.2017 – 10.5.2017 Likovna skupina Celje Društvo Šaleških likovnikov 
12.5.2017 – 19.5.2017 in 
21.5.2017 – 6.6.2017 

Velika črta Društvo Šaleških likovnikov 

19.5.2017 – 21.5.2017 6. srečanje SLO-HR društev KD Međimurje 

7.6.2017 – 13.6.2017 Ksenija Mikor UVKF - Lirikonfest 

14.6.2017 – 11.7.2017 Ženska Društvo Šaleških likovnikov 

12.7.2017 – 10.8.2017 Retrospektiva Peter Petrovič Društvo Šaleških likovnikov 

11.8.2017 – 9.10.2017 Retrospektiva Zvonko Fijavž Društvo Šaleških likovnikov 
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10.10.2017 – 31.10.2017 Velenje ima krompir Turistično društvo Velenje 

13.11.2017 – 13.12.2017 Franjo Malgaj Muzej Velenje 

15.12.2017 – 31.12.2017 11. Likovna kolonija KD Međimurje 

maj, junij, julij, avgust Družina Herberstein Muzej Velenje 

 

5.5. Storitve 
 
Za izvajanje storitev s področja finančno-računovodskih zadev, svetovanja s področja pravnih in kadrovskih 
zadev ter izvajanja letnega popisa za zavod ima ZTŠD sklenjeno Pogodbo opravljanju storitev z Mestno 
občino Velenje. 
 
Za področje svetovanja pravnih in kadrovskih zadev ima ZTŠD prav tako sklenjeno pogodbo z MOV. 
 
V okviru iste pogodbe MOV izvaja za ZTŠD tudi redni ali izredni letni popis sredstev in obveznosti njihovih 
virov in o tem izda poročilo. 
 
Tudi za področje izvajanja storitev informatike ima ZTŠD sklenjeno Pogodbo z MOV. V njenem obsegu je 
izvajanje del službe za informatiko in vodenje popisa stanja računalnikov in programske opreme za javni 
zavod. Izvajalec zavodu tako pomaga pri razvoju njegove dejavnosti s področja informacijske tehnologije in 
licenciranja strežniške opreme. 
 
5.6. Turistično informacijska pisarna (TIC Velenje) 
 
Turistično informacijska pisarna (TIC Velenje) v Vili Bianca pridobiva in posreduje informacije o turističnih 
znamenitostih, kulturnih in športnih prireditvah, kulinariki in namestitvenih možnostih v Velenju, SAŠA regiji in 
Sloveniji domačim in tujim obiskovalcem ter občanom. Sprejema naročila za oglede Šaleške doline z lokalnim 
turističnim vodnikom in nudi promocijski material. TIC Velenje izvaja promocijo destinacije preko elektronskih 
medijev (spletna stran, Facebook, Instagram), vrši prodajo spominkov med katerimi so tudi spominki, ki jih 
izdelujejo osebe z različnimi omejitvami ter prodajo vstopnic preko portala www.mojekarte.si. 
 
Informacijska pisarna  Velenje je dostopna vsakomur; tako seniorjem, gibalno oviranim slabovidnim in slepim, 
naglušnim in gluhim in ostalim osebam z raznimi omejitvami. Ker je Velenje mlado mesto, posebno pozornost 
posvečamo tudi mladim in otrokom.  
 
TIC Velenje je odprt vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih: 
 

 od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro;  
 sobote, nedelje in prazniki med 9. in 17. uro. 

 
V okviru vodenja in izvajanja del v informacijski pisarni v Vili Bianca in na drugih informacijskih točkah sta 
zaposlena dva turistična informatorja (od tega eden preko javnih del) in vodja informacijske pisarne. 
 
Največ obiskovalcev TIC Velenje je prihajalo iz Slovenije, držav bivše Jugoslavije, iz nemško govorečih 
Nemčije in Avstrije ter Italije. Ostali obiskovalci so prihajali iz različnih držav tako Evrope, kot tudi sveta: 
Španija, Češka, Bolgarija, Romunija, Madžarska, Združeno kraljestvo, Amerika, Slovaška, Izrael, Portugalska, 
Francija, Turčija, Nizozemska, Južnoafriška republika, Poljska, Švica, Belgija, Kitajska, Tajvan, Danska, 
Norveška, Nova Zelandija. Zaznali smo povišanje števila obiskovalcev iz Francije, Španije in Švice. Največ 
povpraševali po informacijah  o Muzeju premogovništva Slovenije, Muzeju Velenje, jezerih in splošnih 
informacijah o Velenju ter tudi Sloveniji (tujci). Domačini v Vilo Bianco zahajajo po tiskane brošure ”Koledar 
prireditev v Šaleški dolini”, informacije glede avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles ter na dogodke. 
V začetku leta 2017 so domačini množično prihajali tudi zaradi nakupa subvencioniranih smučarskih kart MO 
Velenje za smučišče Golte, kar je razvidno tudi iz spodnjih tabel. 
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TABELA: Obisk TIC Velenje in Vile Biance v letu 2017 
 

DOMAČI O OBISKOVALCI TUJI       
OBISKOVALCI                O OBISKOVALCI SKUPAJ 

                O OBISKOVALCI  
            TIC VELENJE 

                   OBISKOVALCI          
                   DOGODKOV 

5.418 7.142 1.062 13.622 

Vir: TIC Velenje – Vila Bianca 
 
 
TABELA: Obisk TIC Velenje in Vile Biance v prvem polletju leta 2017  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: TIC Velenje – Vila Bianca 
 
 
TABELA: Obisk TIC Velenje in Vile Biance v drugem polletju leta 2017  
 

 JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 
Obiskovalci TIC 
Velenje 

601 332 350 334 312 481 2.410 

Obiskovalci 
dogodkov  

279 676 833 715 931 543 3.977 

Tuji obiskovalci 144 295 122 44 62 15 646 
Vir: TIC Velenje – Vila Bianca 

 
V letu 2017 sta v okviru TIC Velenje občasno delovali  še dve začasni turistični informacijski točki (TIP – 
tourist info point) v Kampu Menina in Termah Topolšica. Na obeh lokacijah je bil  nekaj ur trikrat tedensko 
prisoten turistični informator, ki je odgovarjal na vprašanja, pomagal pri planiranju prostega časa obiskovalcev 
in promoviral prireditve in turistične pakete ogledov.  
 

5.6.1. Prodaja spominkov – komisijska prodaja 
 
Na TIC Velenje imamo preko 100 različnih prodajnih artiklov. V letu 2017 smo ponovno v prodajo dodali 
artikle Pikinega festivala (gamaše, fickoti, lasulje, sablje, očala, magneti, kaljedoskopi, …).  
 
Najbolj prodajani spominki so v letu 2017 bili: majice Titovo Velenje, Ni živl’ej’a brez Vele’ja in Lepo bilo je..., 
magnetki Velenje ter rudarske svetilke na premogu.  
 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN SKUPAJ 

Obiskovalci TIC 
Velenje 

736 374 341 522 482 553 3.008 

Obiskovalci dogodkov  358 262 711 528 743 563 3.165 

Tuji obiskovalci 170 37 19 74 60 56 416 

SKUPAJ 1.264 673 1.071 1.124 1.285 1.172 6.589 
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Za namene večje ponudbe dodatkov izsposoje koles (rent’a bike) smo dokupili in obiskovalcem ponudili 
izposojo kolesa s (tovorno) prikolico in izposojo kolesa z otroško prikolico. Prav tako smo zaradi izvajanja 
kolesarskih vodenj nakupili dodatno zaščitno opremo (čelade in osevalne jopiče). 
 

5.6.2. Vodniška služba 
 
V okviru zavoda je organizirana lokalna turistična vodniška služba, v kateri deluje 28 licenciranih lokalnih 
turističnih vodnikov. 
 
V letu 2017 smo organizirali 70 lokalnih turističnih vodenj, ki so bila plačljiva kot brezplačna oz. promocijska. 
Teh vodenj se je skupaj udeležilo 2.345 obiskovalcev. 
 
Za potrebe večjega povpraševanja po lokalnih turističnih vodenjih smo v mesecu maju organizirali 
izobraževanje za nove lokalne turistične vodnike Šaleške doline in obnovitveno izobraževanje za obstoječe. 
Obe izobraževanji je izvajal zunanji sodelavec Iztok Bončina, dolgoletni mednarodni turistični vodnik, popotnik 
in fotograf.  
 
 
Z večino vodnikov so bile sklenjene podjemne pogodbe za izvedbo lokalnega turističnega vodenja. 
 
 
TABELA: Število lokalnih turističnih vodenj (skupin) po mesecih v letu 2017  
 
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

3 5 5 2 19 12 0 3 9 3 3 6 

Vir: Zavod za Turizem Šaleške doline 

 

TABELA: Število obiskovalcev na lokalnih turističnih vodenjih po mesecih v letu 2017  
 
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

90 65 110 25 920 500 0 25 360 75 90 85 

Vir: Zavod za Turizem Šaleške doline 

Tematska vodenja za občane 
 
V letu 2017 smo izvedli 8 od 9 načrtovanih brezplačnih tematskih vodenj za občane. Oktobrsko tematsko 
vodenje ”Pošta Velenje” je odpadlo zaradi premalo prijavljenih oseb.  
 
TABELA: Tematska vodenja za občane letu 2017 
 
TERMIN VODENJE  TERMIN VODENJE 

januar Gorenje  september ŠCV malo drugače 

februar Kajuh, javni spomeniki, 
F bunker 

 oktober Pošta Velenje (*odpadlo) 

marec TEŠ  november Retro igrivi sprehod  

april Zeleni potep po Velenju  december Dvorec Gutenbuchel 

maj Velunja peč  Vir: Zavod za Turizem Šaleške doline 
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5.6.3. Založništvo, promocija 
 
Cilj promocije je povečanje prepoznavnosti Velenja in Šaleške doline kot privlačne turistične destinacije kar 
dosegamo s komuniciranjem preko turistične znamke Velenja/Terme Topolšice- Šoštanj. V namen promocije 
smo 50 subjektom izdali pakete promocijskega materiala o Velenju, SAŠA regiji in Sloveniji. Največkrat smo 
izdali kataloge Velenja, Podeželja Šaleške doline in In Your Pocket Velenje, in sicer za namene promocije 
in/ali protokolarna darila. Za lastne potrebe promocije smo porabili več kot 10.000 izvodov promocijskih 
materialov.  
 
Za boljšo promocijo smo pripravili oglase in besedila o Velenju za objave na različnih spletnih portalih in 
ostalih medijih. Sodelovali smo pri oblikovanju vsebin za karto ”The Slovenia summer map” in ”The Slovenia 
winter map”, ki sta izšli v nakladi 60.000 izvodov in bili distribuirani kot brezplačna karta na več kot 300 
lokacij po Sloveniji (angleški jezik). Prav tako smo se v poletnih mesecih pojavljali v tiskani izdaji In your 
pocket Ljubljana. 
 
5.6.3.1. Promocija na dogodkih in sejmih 
 
Zavod za turizem Šaleške doline se z veseljem odzove na vabilo lokalnih organizacij k sodelovanju na raznih 
prireditvah. V preteklem letu smo s svojo ponudbo, podporo, promocijo in pomočjo pri organizaciji na 
naslednjih dogodkih: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.3.2. Predstavitve izven Velenja in Šaleške doline 
 
Dogodke in sejme na katerih predstavljamo Velenje smo strateško izbrali, saj želimo na njih predstaviti 
dejanski potencial – mesto, posel, kulturo ter seveda naravo in šport. Hkrati naše sporočilo direktno doseže 
potencialne in dejanske turiste.  
 
V letu 2017 smo sodelovali na naslednjih sejmih in dogodkih: 
 

TERMIN DOGODEK LOKACIJA 
7.-17.4.2017 Velika noč na dvorcu Gutenbuchel Ravne pri Šoštanju 
6.5.2017 Pomladni sejem Titov trg, Velenje 
6.5.2017 40. državno srečanje mladih čebelarjev Velenje 
19.5.2017 Center mladosti Promenada, Velenje 
20.5.2017 6.Srečanje SLO-HR društev Velenje 
16.6.2017 Promenada okusov Promenada, Velenje 
17.6.2017 Rokodelska tržnica Staro Velenje 
24.6.2017 Plusk v Velenjsko jezero Velenjska plaža 
11.7.2017 Radijska oddaja Na lepše Velenje 
27.8.2017 Rokodelska tržnica Vila Bianca 
1.9.2017 Promenada okusov Promenada, Velenje 
2.9.2017 17. Svetovni festival praženega krompirja TRC Jezero, Velenje 
9.-10.9.2017 Gam Van: Epicenter Lan Vila Bianca, Velenje 
21.9.2017 Evropski teden mobilnosti Velenje in Šoštanj 
10.11.2017 Start up vikend: ŠCV Saša Inkubator 
22.11.-3.12.2017 Adventa pravljica na dvorcu Gutenbuchel Ravne pri Šoštanju 
2.12.2017 Miklavževa rokodelska tržnica Vila Bianca, Velenje 
16.-30.12.2017 Čarobna promenada Promenada, Velenje 
31.12.2017 Silvestrovanje na prostem Titov trg, Velenje 
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5.6.3.3. Promocija na spletu 
 
Spletna stran postaja prvi stik gosta z mestom, ta pa je izredno pomemben za nadaljnje sodelovanje. Zavod 
za turizem Šaleške doline sproti posodablja uradno spletno stran turizma v Velenju in Šaleški dolini 
www.velenje-tourism.si. Uradni spletni portal zajema turistične in splošne informacije o Velenju in okolici. 
Portal smo razdelili na več kategorij, ki jih dnevno posodabljamo. Prenovljena spletna stran je na voljo v šestih 
jezikovnih različicah. V letu 2017 smo dodali jezikovno različico v Nizozemščini.  
 
V letu 2017 smo pričeli z postavljanjem spletne strani www.sostanj-turizem.si, ki do konca leta še ni bila javno 
dostopna. 
 
V letu 2017 si je spletno stran ogledalo več kot 55.000 uporabnikov spleta. Najpogosteje so uporabniki iskali 
informacije o Velenjskem jezeru (velenjski plaži), o dogajanjih in kje dobro jesti. Večino uporabnikov je starih 
med 25-34 let (34,34 %) in med 35-44 let (33,91 %). Največ uporabnikov spletne strani je prihajalo iz območja 
Slovenije (87,36 %; Ljubljana – 34,25 %, Velenje – 22,22 %, Celje – 7,38 % in Maribor – 4,83 %). Tuji 
uporabniki spleta so iz Hrvaške (1,90 % - 1.415), Nemčije (1,44 % - 1.070) in Italije (1,05 % - 1.052).  
 
Prisotni smo tudi na družabnih omrežjih, in sicer  na: 
 

 Facebooku (7.213 sledilcev); 
 Instagramu (828 oboževalcev). 

 
Za namene načrtnejše in učinkovitejše promocije na spletu, smo v letu 2017 pripravili tudi Strategijo 
digitalnega marketinga, ki je nastala na podlagi sodelovanja na delavnicah v okviru STO. 
 
5.6.3.4. Promocija preko oglasov in predstavitvenih besedil 
 
Poleg promocije v tiskanih medijih smo pripravljali tudi oglasna sporočila za radijske medije. 
 
Prav tako smo ob koncu leta 2017 pripravili ponudbo devetih izletov v Velenje in Šaleško dolino za otroške in 
odrasle skupine, ki smo jih poslali na več kot 600 naslovov slovenskih društev upokojencev  in na vse 
osnovne šole v Sloveniji. 

TERMIN DOGODEK LOKACIJA 

14.-18.1.2017 CMT Stutgart (OP: izvedba SAŠA Ora) Stutgart, Nemčija 

19.-19.1.2017 Conventa (OP: izvedba Gorenje 
Gostinstvo) 

Ljubljana 

31.1.-4.2.2017 Mednarodni sejem Natour Alpe Adria Ljubljana 

25.3.2017 Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih Planica 

13.5.2017 Promocija 17. Svetovnega festivala 
praženega krompirja 

Šenčur pri Kranju 

12.8.2017 Promocija 17. Svetovnega festivala 
praženega krompirja 

Murska Sobota 

12.8..2017 Promocija 17. Svetovnega festivala 
praženega krompirja 

Maribor 

19.8.2017 Promocija 17. Svetovnega festivala 
praženega krompirja 

Postojna 

19.8.2017 Promocija 17. Svetovnega festivala 
praženega krompirja 

Nova Gorica 

26.8.2017 Promocija 17. Svetovnega festivala 
praženega krompirja 

Slovenj Gradec 

24.8.-4.9.2017 Promocija Velenja  Moskva, Rusija 

23.9.2017 Svetovno prvenstvo v sovpregah Lipica 
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5.6.3.5. Promocija preko študijskih potovanj 
 
Študijsko potovanje je učinkovito promocijsko orodje, saj gre za direkten stik z novinarji ter strokovnjaki s 
področja turizma na katere prenesemo zgodbo o našem edinstvenem mestu.  
 
Izvedli smo 3 študijska in več ostalih protokolarnih vodenj za MO Velenje: 
 

 Madžarski novinarji (21.2.2017) v okviru Agencije MGM, d.o.o.; 
 Luksemburški novinar Philippe di Filippo (9.8.2017) v okviru STO - EDEN Slovenija; 
 Slovenski novinarji in Doživetje socializma (26.9.2017) v okviru Konzorcija SGD; 
 Gostujoče delegacije iz pobratenih občin v okviru občinskega praznika MOV. 

 
5.7. Organizacija prireditev 
 

5.7.1. Poročni sejem 
 
18. februarja 2017 je  med 15.00 in 19.00. uro v Vilo Bianci potekal  2. Poročni sejem »Okusita Da«, na 
katerem so se  interaktiven način predstavili regionalni ponudniki, ki s svojimi storitvami skrbijo za nepozaben 
poročni dan.  
 
Ponudbo na poročnem sejmu si je ogledalo okoli 100 obiskovalcev. 
 
5.7.2. Promenada okusov – junij 
 
Tradicionalna prireditev - kulinarična tržnica lokalnih gostinskih ponudnikov -  Promenada okusov je potekala 
v petek, 16. junija 2017. Skupaj z soorganizatorji, MO Velenje in Festivalom Velenje nam je uspelo pripraviti 
uspešen dogodek, s kulinarično ponudbo dvajset  lokalnih in regijskih ponudnikov.  
 
Kljub občasnim deževnim ploham je bil obisk dober. Prodanih je bilo skupno 2.438 bonov v skupni vrednosti 
9.726,00 eur: 
 
5.7.3. Rokodelske tržnice 
 
Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju s KS Staro Velenje je v letu 2017 nadaljeval s tradicijo 
organizacije Rokodelskih tržnic. Izvedene so bile tri tržnice, na katerih so rokodelci in obrtniki iz Velenja in 
drugih krajev Slovenije predstavili svoje izdelke in prikazali njihovo izdelavo: 
 

 17. 6. 2017 –na trgu v Starem Velenju; 
 27.8.2017 – pred Vilo Bianco v okviru Srednjeveškega dneva na Velenjskem gradu; 
 2.12.2017 – Miklavževa rokodelska tržnica pred Vilo Bianco.  

 
Obiskovalci tržnice so lahko rokodelske izdelke tudi kupili. Na ogled so bili leseni in glineni izdelki, izdelki iz 
slame, kvačkanje, pletenje, slike in še marsikaj. Dogajanje na tržnici je popestril zanimiv spremljevalni 
program. 
 
5.7.4. Velenjska plaža 
 
Zavod za turizem Šaleške doline je koordinator aktivnosti ob Velenjskem jezeru: 
 

 Usklajevanje dogodkov ob Velenjskem jezeru in na plaži; 
 Promocija dogodkov (objava na e-pazi prireditev in v mesečnem koledarju prireditev, najava na Radiu 

Antena Štajerska, jumbo plakat v Veliki Pirešici, promocija na socialnih omrežjih in na spletu); 
 Koordinacija urejanja okolice Velenjske plaže (čiščenje, košnja trave); 
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 Koordinacija študentskega dela na Velenjski plaži; 
 Izvajanje anketiranja obiskovalcev plaže. 

 
Tekom poletne sezone se je na Velenjski plaži odvilo preko 70 dogodkov. 
 
5.7.5. Promenada okusov – september 
 
Druga Promenada okusov je potekala v petek, 1. septembra 2017. Obiskovalci so lahko izbirali med 
kulinarično ponudbo 14 lokalnih kot regijskih ponudnikov.  
 
Kljub občasnim slabemu vremenu je bil obisk dober. Prodanih je bilo skupno 1.413 bonov v skupni vrednosti 
5.873,00 eur: 
 
5.7.6. 17. Svetovni festival praženega krompirja 
 
V Velenju smo 2. septembra 2017 gostili 17. Svetovni festival praženega krompirja, ki se je odvijal na lokaciji 
TRC Jezero. Na letošnjem festivalu je sodelovalo več kot 80 ekip iz Slovenije in tujine (Švedske, Velike 
Britanije, Združenih držav Amerike, Nemčije, Avstrije, Madžarske…).  
 
Kljub slabemu vremenu se je ob Velenjskem jezeru zbralo okoli 10.000 ljubiteljev praženega krompirja, ki so 
lahko uživali v raznovrstnih okusih praženega krompirja in spremljevalnih prireditvah. 
 
Zavod za turizem Šaleške doline je v okviru festivala prevzel vlogo organizatorja, prav tako pa je za 
obiskovalce pripravil program več lokalnih vodenj. Pred samim festivalom pa smo tekom leta skrbeli za 
aktivno promocijo – razdeljevanjem praženega krompirja in deljenjem letakov na različnih lokacijah po 
Sloveniji: 
 
31.1.-4.2.2017 Mednarodni sejem Natour Alpe Adria Ljubljana 

25.3.2017 Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih Planica 

13.5.2017 Promocija na dogodku Šenčur pri Kranju 

12.8.2017 Promocija v Merkator centru Murska Sobota 
12.8..2017 Promocija v Merkator centru Marobor 

19.8.2017 Promocija v Merkator centru Postojna 

19.8.2017 Promocija v Merkator centru Nova Gorica 

26.8.2017 Promocija v Merkator centru Slovenj Gradec 

 

5.7.7. Epicenter LAN 14 
 
9. in 10. septembra smo v Vili Bianca organizirali največji slovenski gaming dogodek, kjer so potekala 
tekmovanja v vseh najpopularnejših tekmovalnih videoigrah. Vse so bile sočasno profesionalno komentirane 
in prenašane gledalcem na splet. Pridružile so se največje slovenske osebnosti na področju gaminga, 
preizkusiti pa je bilo možno tudi periferijo in opremo večih proizvajalcev, vključno z Lenovo, Logitech in Rocat. 
Dogodek je bil le prva faza projekta razvoja lokalnega festivala računalništva in sodobnih tehnologij v Velenju, 
ki je načrtovan v tretjem kvartalu leta 2018 v Rdeči dvorani. 
 

5.7.8. Martinovanje na prostem 
 
Martinovanje na prostem (pred Vilo Bianco) je potekalo v petek, 10. novembra med 11. in 20. uro. Na 
stojnicah so obiskovalci lahko degustirali vina dvanajstih (12) vinarjev iz devetih (9) vinorodnih okolišev. 
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5.7.9. Čarobna promenada 
 
Zavod za turizem Šaleške doline je bil zadolžen za koordinacijo gostincev na Čarobni promenadi, ki je 
potekala med 16. in 30. decembrom 2017. 
 
V okviru Čarobne promenade pa smo pripravili tudi dva večerna programa, in sicer: 
 

 nedelja, 17. 12. 2017 – Luč miru z Velenjskimi skavti in delavnice za otroke s taborniki, koncert 
lokalne vokalne skupine Cvetke; 

 sobota, 23. 12. 2017 – Kamišibaj predstava za otroke, tržnica »Kako praznujemo tu in tam«, koncert 
lokalne skupine Mihajlov trio. 

5.7.10. Silvestrovanje 
 
Zavod za turizem Šaleške doline Velenje je v sodelovanju z MO Velenje organiziral dogodek Silvestrovanje. 
Dogodek je potekal v nedeljo, 31. decembra 2017 na Titovem trgu v Velenju.  
 
Pričel se je ob 18.00 uri z otroškim silvestrovanjem. Od 22.00 ure se je nadaljeval program s silvestrovanjem 
s skupino Victory. Ob polnoči je zbrane nagovoril župan in skupaj z nastopajočimi odšteval zadnje sekunde 
starega leta. Dogodek je trajal do 1.1.2018, do 2. ure zjutraj.   
 
5.7.11. Koledar prireditev – vnos dogodkov v e-bazo 
 
Zavod za turizem Šaleške doline Velenje je v letu 2017 pristopil k skupnemu vnosu dogodkov v e-bazo  
(www.admin.velenje-eventsi.si) in na spletni koledar prireditev v Mestni občini Velenje, iz katerega Festival 
Velenje izvozi podatke za tiskano verzijo mesečnega koledarja prireditev.  
 
Zavod je zadolžen za zbiranje in objavljanje dogodkov vseh gostinskih ponudnikov, ponudnikov ob plaži in 
lastnih prireditev. V letu 2017 smo tako objavili preko 200 dogodkov. 
 
5.8. Sodelovanje s turističnim gospodarstvom in turističnimi društvi 
 
Poseben poudarek smo v letu 2017 namenili medsebojnemu spoznavanju ter  informiranju in koordiniranju 
prireditev in promocij dogodkov. Periodično smo se sestajali z vodstvi Term Topolšica in Gorenje Gostinstvom 
kot dveh največjih turističnih ponudnikov v dolini. V času od junija do vključno septembra smo se tedensko 
sestajali s ponudniki gostinskih storitev in organizatorji prireditev na in ob Velenjskem jezeru. Skrbeli smo za 
koordinacijo in promocijo vseh dogodkov preko radia in zakupljenih jumbo plakatov na izhodu z AC proti 
Velenju ter s tem bistveno povečali obseg informiranja ciljnih skupin. Rekorden obisk Velenjske plaže v letu 
2017 je bil potrditev naših skupnih prizadevanj. 
 
Prostovoljna aktivnost na področju turizma je v dolini bogata in ima dolgo tradicijo. V ZTŠD  se zavedamo 
njihovega pomena in temu primerno smo iskali možnosti sodelovanja in podpore. Podprli smo projekt Deklica 
Fana in volkec Jurij društva Revivas in se  skupno z društvi Turistične zveze Velenje predstavljali na sejmu 
Natour Alpe Adria.  Turistično društvo Velenje je bilo soorganizator promocijskih aktivnosti in realizacije 
projekta 17. Svetovni festival praženega krompirja. Na njem smo skupaj z društvi TZ Velenje in Zveze društev 
Saška izvedli promocijske nastope društev in zabavni program.  Sodelovanja v letu 2017 nas usmerjajo k 
podpori tistih projektov v društvih, ki lahko imajo regijski ali celo širši odmev in bi učinkoviteje prispevali k 
razvoju in prepoznavnosti turistične destinacije. 
 
5.9. Izvajanje Strategije razvoja turizma in trženja v MOV 
 
V letu 2017 je bila na svetu MOV sprejeta Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 2017 – 2021. V drugi 
polovici leta so bile imenovane operativne delovne skupine, odgovorne za uresničevanje aktivnosti strategije 
po posameznih področjih. Vseh delovnih skupin je štirinajst, ki naj bi z delom pričele v letu 2018 in v vseh je 
predvidena aktivna vloga ZTŠD. 
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Ne glede na odlog pričetka aktivnosti delovnih skupin v leto 2018 pa smo v letu 2017  v Zavodu za turizem 
Šaleške doline izvedli niz aktivnosti, ki v veliki meri sovpadajo s predvidenim izvajanjem posameznih ukrepov 
Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017 – 2021: 
Ukrep A.2.2: Vzpostavitev prodajne funkcije v destinaciji - Zavod za turizem Šaleške doline je pridobil 
status Potovalne (turistične) agencije 15.5.2017. 
Ukrep A.2.3: Sodelovanje znotraj ožje in širše regije - Vzpostavljeno je sodelovanje z RDO SAŠA, 
povezovanje s TIC Žalec in LTO Koroška ter Zavodom za turizem Maribor, pripravljeni so tudi prvi skupni 
turistični produkti. Prav tako je vzpostavljanje sodelovanje  MGRT in STO, kjer se vključujemo kot izvajalec 
destinacijskega menedžmenta za vodilno destinacijo Velenje – Topolšica (Šaleška dolina). Aktivno je bilo tudi 
sodelovanje z Občino Šoštanj (oblikovanje turističnega produkta WOSCNAGG), postavitev spletnih strani 
www.sostanj-tourism.si, sodelovanje pir pripravi Strategije turizma, sodelovanje pri organizaciji turističnih 
prireditev,...). 
 
Ukrep A.3.2: Študijske ture- Izvedeni sta bili dve študijski turi: 
 

 21.februarja študijska tura za madžarske novinarje 
 26.septembra študijska tura za novinarje v organizaciji Slovenia Green 

 
Razvojna prioriteta - B - Turistična ponudba - V okviru turistične agencije so bili oblikovani produkti, ki 
temeljijo na obstoječih ponudbah kulturnega, festivalskega, aktivnega in poslovnega turizma. V nadaljevanju 
bo oblikovanje produktov temeljilo na zaključkih posameznih ODS. 
 
Ukrep B.3.2: (Nad)gradnja produkta Velenjsko in druga jezera- ZTŠD je v času poletne sezone skrbel za 
koordinacijo dogodkov na Velenjski plaži in skupno promocijo teh dogodkov v medijih (radio, oglaševanje na 
jumbo plakatih). Sodeloval je tudi pri pripravi dokumentacije za izgradnjo prireditvenega odra in prostora. 
 
Ukrep B.3.6: (Nad)gradnja produktov na podeželju - Pripravljena in potrjena je prijava projekta 
»Čarobnost podeželja« v okviru mehanizma LAS, ki se bo izvajal v letih 2018 in 2019, vrednost projekta pa 
znaša 80.312,95 evro. 
 
Ukrep D.2.1: Razvoj tržne znamke- ZTŠD je v letu izdelal celostno grafično podobo. 
 
Ukrep D.3.3: Oblikovanje produktnih promocijskih kampanj- V novembru je bila izvedena produktna 
promocijska kampanija za skupino osnovnošolskih otrok in za seniorje (cca. 1.000 udeležencev, 9, produktov 
za dve skupini). 
 
Ukrep D.3.6: Digitalni marketing- V novembru je bil v sodelovanju z STO izdelan  osnutek Strategije 
digitalnega marketinga  ZTŠD za leto 2018. 
 
Ukrep D.3.7: Borze in sejmi- ZTŠD se je skupaj z RDO SAŠA predstavil na sejmu F.R.E.E. v Munchnu, na 
sejmu Natour Alpe Adria v Ljubljani in na sejmu v Moskvi. 
Ukrep D.3.10: Promocijska gradiva- V septembru je v okviru CGP bil izdelan priročnik za uporabo  tržne 
znamke Zavoda z  natančno opredelitvijo uporabe znamke in vseh razmerij.  
 
5.10. Izvajanje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 
 
Vizija slovenskega turizma predvideva, da bo Slovenija globalna zelena butična destinacija za zahtevnega 
obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Ključni cilj strategije je dvig prihodkov 
iz naslova potovanj na 3,7 do 4 milijarde evro. Za namen razumljivega komuniciranja posebnosti in 
edinstvenosti države je Slovenija razdeljena na turistično izkustveno produktne destinacije, pri čemer je 
destinacija Velenje – Terme Topolšica/Šoštanj uvrščena v Termalno - Panonsko regijo. Tu naj bi prevladali 
nosilni produkti Zdravje in dobro počutje, Gastronomija in turizem na podeželju. ZTŠD prevzema vlogo 
destinacijskega menedžmenta (DMMO) v vodilni destinaciji s prevladujočimi aktivnostmi na področju 
promocije in trženja produktov v sodelovanju z STO. 
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5.11. Razvojni projekti 
 
Las – Čarobnost podeželja 
 
V Zavodu za turizem Šaleške doline se zavedamo, da sta vzajemno sodelovanje in snovanje zanimivih ter 
vsem dostopnih turističnih storitev in informacij  ključnega pomena za razvoj zelenega ter dostopnega turizma 
v Šaleški dolini. Razvoj takšnih programov in produktov nudi dodatno vrednost območja ne-le obiskovalcem 
ampak dvigne kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu in poskrbi za vključenost prav vseh skupin. V letu 
2017 smo dobili pozitivno povratno informacijo s strani LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in s 1. stopnje 
ocenjevanja letošnjega regionalnega javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2. »Podpora 
za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja za leto 2017.  
 
Zavod za turizem Šaleške doline je skupaj z 19 partnerji iz vseh treh občin Šaleške doline kandidiral na zgoraj 
omenjenem javnem pozivu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline z operacijo »Čarobnost podeželja 
Šaleške doline«. Operacija »Čarobnost podeželja Šaleške doline« je nadgradnja dveh v preteklosti že 
izvedenih operacij: 
 
»Turistična ponudba podeželja Šaleške doline«, ki je v letu 2014 v katalog »Podeželje Šaleške doline« 
povezal turistične ponudnike, ki delujejo na podeželju Šaleške doline in 
 
»Raznovrstnost podeželja Šaleške doline«, ki je v letu 2012 zbral ponudbo kmetij Šaleške doline v katalogu 
»Imejmo zabavo, jejmo zdravo z raznovrstno ponudbo podeželja Šaleške doline«. 
 
V okviru naše operacije želimo oba zgoraj omenjena projekta nadgraditi v obliki zanimivih, kakovostnih 
integralnih zelenih turističnih produktov skupaj z mrežama turistično-informacijskih točk (TIP) in ponudnikov 
(partnerjev) storitev na podeželju Šaleške doline v okviru podpornega okolja. Operacija zajema vključevanje 
različnih ponudnikov (turističnih) storitev Šaleške doline, pozicioniranje produktov na turističnih trg, 
oglaševanje in marketing. 
 
5.12. Projektno vodenje 
 
Dejavnosti  so bile usmerjene v učinkovito oglaševanje turistične ponudbe preko spletnih omrežij in distribucije 
promocijskih materialov. Skrbeli smo za čim hitrejšo odzivnost na povpraševanja ter pripravo zanimivih 
produktov za obiskovalce. Pripravo kompleksnejših produktov nam je omogočil pridobitev statusa turistične 
agencije, skladno z zahtevami zakonodaje s področja turizma. S strukturiranim pristopom smo bistveno 
povečali prodajo turističnih produktov in prihodkov od planiranih. 

V drugi polovici leta smo oblikovali tudi devet produktnih paketov za seniorje in šolske skupine in jih 
distribuirali na preko 600 naslovov. Učinke produktno-promocijske akcije pričakujemo v letu 2018.  
 
5.12.1. Digitalni marketing 
 
V drugi polovici leta 2017 smo se v okviru delavnic STO udeležili Digitalne akademije, katere namen je bil 
pripraviti  Digitalno strategijo za destinacijo Velenje. Dokument so organizatorji prepoznali kot dober, prav tako 
pa nanj podali še nekaj priporočil za izboljšanje digitalnega nastopa. 
 
5.13. Vzdrževanje 
 
5.13.1. Vzdrževanje Vile Biance 
 
Po Pogodbi o predaji premoženja v upravljanje ZTŠD  redno in tekoče vzdržuje objekt iz prihodkov, ki jih 
pridobi za opravljanje dejavnosti javne službe. Za tekoče vzdrževanje objektov, opreme in naprav skrbimo 
sami v obsegu, določenim z vzdrževalnimi standardi in normativi, predpisanimi s strani pristojnega ministrstva 
in ostalimi zakonskimi predpisi. 
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5.13.2. Vzdrževanje brezplačnega sistema BICY 
 
Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo koles, ki vključuje 71 koles na enajstih 
izposojevalnih postajah v Velenju (11) in Šoštanju (4). Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna 
registracija uporabnika na TIC Velenje, v občini Šoštanj pa v Vili Mayer ali v Muzeju usnjarstva v času uradnih 
ur. Predvidevamo, da se bo v letu 2018 na novo registriralo 300 uporabnikov (do sedaj skupaj registriranih 
3.127 uporabnikov). V primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko obrne na klicni center (TIC Velenje) – 
brezplačna številka 080, v kolikor pa 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, zaposlena na MO Velenje preko javnih del. Vzdrževalec 
dnevno zagotavljata, da sta vsaj dve mesti za kolesa na vsaki postaji vedno prosti. V kolikor pride do 
zasedenosti vseh stebričkov, se presežek koles porazdeli na druge postaje. Vsa kolesa se dnevno pregledajo 
in vzdrževalec jih po potrebi sproti servisira. V kolikor pride do poškodbe in/ali pomanjkljivosti opreme koles, 
se napako sproti odpravi. Vzdrževalec pokvarjena kolesa transportira do skladišča, kjer opravi popravilo ali v 
pogodbeni servis. 
 
5.13.3. Vzdrževanje Velenjske plaže 
 
V času od aprila do oktobra je delavec, zaposlen v ZTŠD na delovnem mestu Turistični informator III. 
koordiniral  aktivnosti čiščenja, urejanja plaže in okolice, varovanja in organizacije prireditev, skrbel za objavo 
analiz kopalne vode ter anketiral obiskovalce in izdelal analizo anket. 
 
Rezultati ankete (vzorec 1.539 anketiranih): 
 

1. 60% jih je prispelo od doma, ostali z druge lokacije 
2. 25% je domačinov iz Šaleške doline, iz oddaljenosti do 25 km je dodatnih 19%, iz radija do 50 km 

dodatnih 8 %, do 75 km 14%, do 125 km 15%, nad 125 km 3 % , tujcev je 16 % 
3. 28 % jih je prvič obiskalo Velenje 
4. 38% jih je dnevno porabilo pod 25 evro, 46 % od 25 do 50 evro, ostali nad 50 evro 
5. 15 % jih je prespalo v Šaleški dolini, v povprečju do 5 dni 
6. 4% jih uporablja kolo, 5% javni prevoz, ostali osebni avto 
7. V povprečju so zelo zadovoljni z obiskom destinacije (ocena 4.7 od 5) 
8. V anketi je sodelovalo 51% moških in 49% žensk, 39% je mlajših od 30 let, 49% v starosti od 31 do 

49, ostali nad 50 let 
9. Večina se je zadrževala v okolici jezera, nekaj si jih je ogledalo muzej premogovništva in grad (3%), 

maj kot po 1% grad, mesto, ostalo 
10. Večina je s ponudbo zadovoljna, najbolj izstopa potreba po več restavracijah in boljši gostinski 

ponudbi. 
 
5.14. TIC Šoštanj 
 
Turistično informacijska pisarna v enaki obliki, kot v Velenju v Šoštanju ni predvidena. Tam deluje turistično 
informacijska točka (TIP) v Vili Mayer ter v večnamenskem objektu v Topolšici. Prav tako občasno deluje tudi 
informacijska točka v Termah Topolšica. Namen informacijskih točk je informiranje stacionarnih, dnevnih in 
potencialnih gostov o ponudbi območja, izvajanje promocijskih aktivnosti ter sodelovanje pri spremljanju in 
analiziranju učinkov promocijskih in tržnih aktivnosti in pripravljanju ustreznih poročil, sodelovanje pri projektih 
Zavoda za turizem in sodelovanje pri pripravi promocijskega materiala območja ter skrbi za vključevanje 
turistične ponudbe območja v promocijske materiale na regionalnem, nacionalnem in produktnem nivoju. Za 
izvajanje navedenih aktivnosti je zadolžena sodelavka, zaposlena na delovnem mestu Organizator 
turističnega vodenja II. Pokrivanje stroškov dela za navedeno delovno mesto je zagotovljeno s proračunom 
občine Šoštanj.  
 
Na področju Občine Šoštanj so bile v letu 2017 izvedene naslednje aktivnosti: 
 

1. Prva skupna promocija je bila že v mesecu februarju na sejmu Natour AlpeAdria v Ljubljani, sejemsko 
aktivnost pa smo nadaljevali z udeležbo na F.R.E.E. sejmu v Munchenu. 
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2. V velikonočnem času smo podprli projekt »Velikonočne pravljice« v dvorcu Gutenbuhel, spomladi pa 

organizirali tudi  
 

3. izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov za področje celotne Šaleške doline. Skoraj polovica 
tečajnikov je prihajala iz občine Šoštanj.  

 
4. Pred zaključkom je objava spletne strani www.sostanj-tourism.si, kjer so na identičen način kot na 

www.velenje-tourism.si  na voljo vse turistične in ostale informacije o kraju, dogodkih in ponudbi 
mesta Šoštanj z okolico ter ustreznih povezavah z drugimi informacijskimi okolji. 

 
5. V letu 2017 smo zaključili usposabljanje sodelavke, ki je prevzela organizacijo delovanja turistično 

informacijskih točk v Šoštanju in Topolšici kot podorganizacijskih enot Zavoda za turizem. 
 

6. Skupaj z Matejo Kumer smo izdelali  projekt »WOSCHNAGG« kot turistični produkt turistične poti po 
Šoštanju in okolici po sledeh družine Vošnjak. 

 
7. Sodelovali smo pri dogodkih na dvorcu Gutenbuhel v tednu kulturne dediščine in podprli projekt 

»Adventna pravljica«.  
 

8. Zaključili smo  tudi projekt celostne grafične podobe Zavoda, ki na primeren način prezentira Šaleško 
dolino.  

 
9. V okviru Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma smo uspeli Šaleško doline umestiti med 

»vodilne destinacije« v Sloveniji, kjer  bo Zavod za turizem izvajal destinacijski menedžment. 
 

Velenje, marec 2018 

 

Franci Lenart, l.r. 
direktor Zavoda za turizem Šaleške doline 
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POROČILO O IZVAJANJU IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA PREVOZA 
IN INTEGRIRANEGA POSEBNEGA LINIJSKEGA PREVOZA UČENCEV V MESTNI OBČINI VELENJE 

od 1.9.2016 do 31.8.2017 
 

1 OPIS PODJETJA 
IZLETNIK Celje d.o.o. sodi med vodilne ponudnike avtobusnih prevozov v Sloveniji. Sedež podjetja je v Celju, 
svoje poslovne enote pa ima tako v Velenju, Sevnici, Hrastniku, Krškem, Mozirju, Slovenskih Konjicah, 
Rogaški Slatini in Slovenj Gradcu. Poleg glavne dejavnosti avtobusnih prevozov, v podjetju delujejo tudi 
servisne delavnice, avto šola ter turistična agencija. 
 
Naše poslanstvo je zagotavljanje učinkovitega in varnega prevoza potnikov v cestnem potniškem prometu ter 
učinkovito izvajanje vseh ostalih dejavnosti. Vsaka pot ima več ciljev, eden izmed njih je tudi skrb za okolje. Z 
mislijo na boljši, lepši svet uporabljamo okolju prijazne avtobuse, s katerimi zmanjšujemo porabo goriva, 
energije in vode.  
Vizija našega podjetja je izjemnost na vseh področjih delovanja. 
 
Leta 2012 je družba IZLETNIK Celje, skupaj s partnerjem APS Velenje, na podlagi javnega razpisa, z Mestno 
občino Velenje podpisala koncesijsko pogodbo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega 
mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje.  
 
Koncesijsko dejavnost izvajamo: 
s partnerjem APS, Avtoprevozništvo in servis, d. d., Koroška cesta 64, 3320 VELENJE 
in 
podizvajalcem Prevozi Strehar Roman, s. p., Podkraj 22, 3320 VELENJE 
 
 
 
2 POSLOVNO POROČILO 
 
2.1 Mestni prevoz potnikov 

 
Prevoz v mestnem prometu je za uporabnike brezplačen. Vsakemu potniku javnega mestnega prometa se 
izda za posamezno vožnjo vozovnica z vrednostjo 0,00€. Avtobusi so opremljeni z ustreznim sistemom, ki na 
podlagi izdajanja vozovnic omogočajo analiziranje podatkov.  
Potniki, ki uporabljajo brezplačni mestni prevoz so predvsem delavci, učenci, upokojenci in dijaki ter 
osnovnošolci, zato je v mesecih šolskega pouka tudi več prepeljanih potnikov. Veliko občanov uporablja 
mestni avtobusni prevoz  ob sobotah na pokopališče v Podkraj. 
Avtobusi, ki jih namenimo za opravljanje prevozov v mestnem prometu so nizkopodna vozila in kot taka 
posebej prirejena mestni vožnji. Posebnost mestne vožnje je med drugim tudi pogostejše zaviranje in 
speljevanje, kar povečuje porabo goriva, poleg tega pa od voznikov zahteva večjo pozornost na dogajanje v 
okolici, bolj previdno in umirjeno vožnjo, z velikim poudarkom na varnostni razdalji. 
 
Mestni prevoz potnikov se opravlja na šestih različnih progah. Avtobusi so enotne rumene barve oz. so 
posebej označeni in imajo kapaciteto najmanj 25 sedežev in 19 stojišč. Na rumeni progi vozita dva avtobusa 
prilagojena za vstopanje in izstopanje z invalidskim vozičkom, v vseh avtobusih pa so označeni tudi sedeži za 
invalide. Povprečna poraba goriva znaša na avtobus 18,09 l/100 km. 
Od marca 2013 dalje je bila za uporabnike Lokalca – brezplačnega mestnega potniškega prometa – uvedena 
nova storitev. V okviru projekta GUTS so razvili aplikacijo, ki  uporabnikom pametnih telefonov z operacijskim 
sistemom Android zagotavlja ažurne informacije o časih prihodov avtobusov na avtobusna postajališča. 
Podatki o lokaciji in hitrosti avtobusov se preko naprav, nameščenih v avtobusih, posredujejo na pametne 
telefone uporabnikov. Hkrati aplikacija uporabnikom omogoča, da si za določeno avtobusno postajališče 
nastavijo alarm, ki jih bo opozarjal na bližajoči se prihod avtobusa. Aplikacija  torej omogoča učinkovitejše 
načrtovanje poti in organizacijo časa, saj se lahko uporabniki izognejo čakanju na avtobusnih postajališčih. Z 
vzpostavitvijo aplikacije želimo k množičnejši uporabi Lokalca spodbuditi predvsem mlade ter delovno aktivne 
občanke in občane in tako tudi prometno razbremeniti mestno središče ter zmanjšati izpuste CO2 v okolje. 
Avgusta 2017 smo dva avtobusa emisijskega razreda EURO 5 zamenjali z novima avtobusoma EURO 6 in 
tako prispevali k zmanjšanju emisij v okolje. Emisijski razred EURO 6 je trenutno najvišji standard med 
dizelskimi motorji. 
 
Strošek mestnega prevoza je od 1.9.2016 do 31.8.2017 znašal 348.443,80€ z vključenim DDV. 
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2.1.1 Proge mestnega prometa Velenje 
 
RDEČA PROGA   
Gorica/Velenju, Velenje, Velenje pošta, Velenje tržnica, Velenje ŽP, Podkraj/Velenju pokop., Pesje 
 
RUMENA PROGA  
Velenje, AC Praprotnik, Gorica obračališče, Velenje NC Interspar, Šalek – Skalca, Poslovni center Efenkova, 
Velenje pošta, Tomšičeva, Tržnica, Tržnica – krožišče, Rudarski dom, Mestni stadion, Stari jašek, 
Restavracija Jezero, NC Merkur, NC Jager, Kolodvorska, Cvetličarna Iris, Vila Bianca, NC Velenjka 
 
PROGA DO POKOPALIŠČA PODKRAJ 
Velenje Vila Bianca, Velenje, Velenje NC Interspar,Velenje ŽP, Podkraj/Vel. pokop. 
 
MODRA PROGA 
Velenje, Konovo, Hrastovec, Škale 
 
ZELENA PROGA 
Velenje, Ljubljanska cesta, Kavče, Laze/Velenju, Polzela/Arnače K, Arnače g., Sp. Laze , Sp. Laze K, Laze 
Vrbenjak 
 
ORANŽNA PROGA  
Velenje, Zg. Črnova, Pirešica, Vinska Gora, Sp. Črnova 
 
2.1.2 Shema mestnega prometa Velenje 
 

 
Shema 1: proge mestnega prometa 
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2.1.3 Prevoženi kilometri v mestnem prometu 
 
 

 
RUMENA 

MODRA 
Škale 

ZELENA 
Laze 

ORANŽNA 
Sp. Črnova RDEČA SKUPAJ 

september  
2016 20.222 880 968 1.584 2.520 26.174 

oktober 
2016 18.625 800 880 1.440 2.310 24.055 

november 
2016 19.335 840 924 1.512 2.408 25.019 

december 
2016 19.512 840 924 1.512 2.758 25.546 

januar 
2017 19.335 840 924 1.512 2.752 25.363 

februar 
2017 17.561 760 836 1.368 2.496 23.021 

marec 
2017 21.109 920 1012 1.656 3.008 27.705 
april 
2017 16.851 720 792 1.296 2.384 22.043 
maj 

2017 19.335 840 924 1.512 2.752 25.363 
junij 
2017 20.222 880 968 1.584 2.880 26.534 
julij 

2017 19.512 840 924 1.512 2768 25.556 
avgust 
2017 20.222 880 968 1.584 2880 26.534 

skupaj 231.841 10.040 11.044 18.072 31.916 302.913 
 
Tabela 1: število prevoženih kilometrov  
 
V tabeli 1 je prikazano število prevoženih kilometrov v obdobju od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017. 
Največ kilometrov prevozijo avtobusi na rumeni progi, kar v povprečju mesečno znese 19.320 kilometrov. 
Modra proga predstavlja mesečno v povprečju 836 prevoženih kilometrov. Na Zeleni progi mesečno v 
povprečju prevozimo 920 kilometrov. Oranžna proga vsak mesec povprečno znese 1.506 kilometrov. Na rdeči 
progi pa avtobusi opravijo povprečno mesečno 2.660 kilometrov. Skupaj na vseh progah v obdobju 12 
mesecev opravimo 302.913 kilometrov, od tega na Rumeni progi 231.841 kilometrov, na Modri progi 10.040 
km, Na Zeleni progi 11.044 km, na Oranžni progi 18.072 km ter na Rdeči progi 31.916 km.  
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Graf 1: število prevoženih kilometrov 
 
Graf 1 prikazuje število prevoženih kilometrov na progah glede na posamezen mesec. Opazimo lahko, da 
smo največ kilometrov opravili v mesecu marcu, ko je število kilometrov preseglo 27.000. Meseca aprila pa 
smo na vseh progah prevozili najmanj, in sicer nekaj več kot 22.000 kilometrov.  
 
 
2.1.4 Prepeljani potniki v mestnem prometu 
 

 
RUMENA 

RUMENA 
pokopališče 

MODRA 
Škale 

ZELENA 
Laze 

ORANŽNA 
Sp. 

Črnova RDEČA SKUPAJ 
september 2016 33.619 130 504 567 669 2.629 38.118 

oktober 2016 31.946 140 566 643 709 2.447 36.451 
november 2016 34.432 166 557 689 618 2.451 38.913 
december 2016 32.059 146 585 621 683 2.186 36.280 

januar 2017 31.119 130 435 547 617 1.800 34.648 
februar 2017 32.613 146 419 487 528 1.851 36.044 
marec 2017 33.907 139 521 729 657 2.630 38.583 
april 2017 29.885 227 390 585 570 2.525 34.182 
maj 2017 29.751 107 353 423 506 2.317 33.457 
junij 2017 31.012 95 270 399 407 2.399 34.582 
julij 2017 23.321 119 408 588 448 2.367 27.251 

avgust 2017 24.433 99 246 490 484 2.701 28.453 
skupaj 368.097 1.644 5.254 6.768 6.896 28.303 416.962 
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Tabela 2: število prepeljanih potnikov 
 
V tabeli 2 je prikazano število prepeljanih potnikov v obdobju od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017. 
Največ uporabnikov brezplačnega mestnega prometa je na rumeni progi, v povprečju mesečno kar 30.675. 
Na Rumeni progi, ki pelje do pokopališča Podkraj smo vsak mesec povprečno prepeljali 137 potnikov. Po 
Modri progi se mesečno v povprečju prepelje 438 potnikov. Zelena proga mesečno v povprečju predstavlja 
564 prepeljanih uporabnikov. Oranžno progo vsak mesec povprečno uporabi 575 potnikov. Na rdeči progi pa 
se mesečno v povprečju prepelje 2.359 ljudi. Opazimo lahko, da smo največ potnikov prepeljali v mesecu 
marcu, septembru in novembru, ko je število potnikov na vseh progah skupaj preseglo število 38.000. Meseca 
julija pa smo na vseh progah prepeljali najmanj uporabnikov, in sicer nekaj več kot 27.000. 
 
 

 
 
Graf 2: število prepeljanih potnikov 
 
Graf 2 prikazuje število prepeljanih potnikov na posameznih progah. Skupaj na vseh progah v obdobju 12 
mesecev prepeljemo 416.962 potnikov, od tega na Rumeni progi 368.097, na Rumeni progi, ki vodi do 
pokopališča 1.644,  na Modri progi 5.254, na Zeleni progi 6.768, na Oranžni progi 6.896 ter na Rdeči progi 
28.303.   
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RUMENA 

RUMENA 
pokopališč

e 
MODRA 

Škale 
ZELENA 

Laze 

ORANŽNA 
Sp. 

Črnova RDEČA SKUPAJ 
sept. 
2015 

34.42
9 98% 141 92% 556 91% 665 85% 695 96% 2.365 111

% 
38.851 98% sept. 

2016 
33.61

9 130 504 567 669 2.629 38.118 

okt. 2015 
32.31

7 99% 179 78% 537 105
% 

702 92% 674 105
% 

2.699 91% 37.108 98% 

okt. 2016 
31.94

6 140 566 643 709 2447 36.451 

nov. 2015 
34.14

2 101
% 

169 98% 500 111
% 

839 82% 599 103
% 

2.413 102
% 

38.662 101
% 

nov. 2016 
34.43

2 166 557 689 618 2.451 38.913 

dec. 2015 
32.01

9 100
% 

137 107
% 

586 100
% 

746 83% 681 100
% 

2.185 100
% 

36.354 100
% 

dec. 2016 
32.05

9 146 585 621 683 2.186 36.280 

jan. 2016 
32.43

7 96% 164 79% 553 79% 651 84% 686 90% 1.924 94% 36.415 95% 

jan. 2017 
31.11

9 130 435 547 617 1.800  34.648 

feb. 2016 
32.58

8 100
% 

174 84% 482 87% 558 87% 620 85% 1.817 102
% 

36.239 99% 

feb. 2017 
32.61

3 146 419 487 528 1.851 36.044 
mar. 
2016 

33.18
3 102

% 
177 79% 663 79% 735 99% 758 87% 2.457 107

% 
37.973 102

% mar. 
2017 

33.90
7 139 521 729 657 2.630 38.583 

apr. 2016 
30.10

2 99% 236 96% 447 87% 595 98% 634 90% 2.439 104
% 

34.453 99% 

apr. 2017 
29.88

5 227 390 585 570 2.525 34.182 

maj 2016 
30.83

4 96% 141 76% 400 88% 496 85% 545 93% 2.546 91% 34.962 96% 

maj 2017 
29.75

1 107 353 423 506 2.317 33.457 

jun. 2016 
30.00

4 103
% 

80 119
% 

314 86% 495 81% 517 79% 2.467 97% 33.877 102
% 

jun. 2017 
31.01

2 95 270 399 407 2.399 34.582 

jul. 2016 
24.20

1 96% 109 109
% 

337 121
% 

572 103
% 

409 110
% 

2.324 102
% 

27.952 97% 

jul. 2017 
23.32

1 119 408 588 448 2.367 27.251 

avg. 2016 
24.88

7 98% 106 93% 214 115
% 

433 113
% 

433 112
% 

2.279 119
% 

28.352 100
% 

avg. 2017 
24.43

3 99 246 490 484 2.701 28.453 
skupaj 
15/16 

371.1
43 99% 

1.81
3 91% 

5.58
9 94% 

7.48
7 90% 

7.25
1 95% 

27.91
5 101

% 

421.19
8 99% skupaj 

16/17 
368.0

97 
1.64

4 
5.25

4 
6.76

8 
6.89

6 
28.30

3 
416.96

2 
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Tabela 3: primerjava števila prepeljanih potnikov glede na preteklo leto 
 
V tabeli 3 je prikazana primerjava števila prepeljanih potnikov v obdobju od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 
2017 glede na preteklo leto.  
 

 
Graf 3: primerjava števila prepeljanih potnikov glede na preteklo leto 
 
Graf 3 prikazuje število prepeljanih potnikov v obdobju od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017 glede na 
preteklo leto.  
 
 

 
RUMENA 

RUMENA 
pokopališče 

MODRA 
Škale 

ZELENA 
Laze 

ORANŽNA 
Sp. 

Črnova RDEČA SKUPAJ 
2012/2013 333.067 2.610 4.257 6.931 5.945 29.288 382.098 
2013/2014 362.410 2.539 4.564 7.245 6.311 31.652 414.721 
2014/2015 385.083 1.922 4.873 7.577 6.612 26.081 432.148 
2015/2016 371.143 1.813 5.589 7.487 7.251 27.915 421.198 
2016/2017 368.097 1.644 5.254 6.768 6.896 28.303 416.962 

skupaj 1.819.800 10.528 24.537 36.008 33.015 143.239 2.067.127 
 
Tabela 4: število prepeljanih potnikov po letih izvajanja 
 
V tabeli 4 je prikazana primerjava števila prepeljanih potnikov v obdobju od 1. septembra 2012 do 31. avgusta 
2017.  
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Graf 4: primerjava števila prepeljanih potnikov glede na vsa leta izvajanja 
 
Graf 4 prikazuje število prepeljanih potnikov v obdobju od 1. septembra 2012 do 31. avgusta 2017.  
 
 
2.2 Integrirani, posebno linijski prevoz učencev 
 
Za izvajanje integriranega posebno linijskega prevoza učencev smo v šolskem letu 2016/2017 vključevali 17 
avtobusov oz. kombijev. Letni strošek prevozov je znašal 542.745,16€ z vključenim DDV.  
 
2.2.1 Relacije posebno linijskih prevozov 
 
Posebne linijske prevoze učencev smo dnevno izvajali na sledečih relacijah: 
 
relacija  
1. OSNOVNA ŠOLA ŠALEK  

1.1. Šalek – Loke - Šalek  

1.2. Šalek – Paški Kozjak Klinc – Šalek  

1.3. Šalek – Dolič – Trebeliško – Ožir – Šalek  

1.4. Šalek – Šenbric – Šalek  

 2. OSNOVNA ŠOLA  ANTONA AŠKERCA, GUSTAVA ŠILIHA  

2.1. Pesje – AA – Pesje  

2.2. AA – Andraž – Tajna – Pesje – AA  

2.3. AA – Podkraj(pokopališče) – AA  

2.4. Pesje – AA(telov.)  

 3. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA (ŠENTILJ)  

3.1. Podkraj – Sil. – Bund. – Pirh – Križ – GŠ – Podkraj  

3.2. Ložnica – Kote – Laze – Podkraj – Šentilj – Ložnica  

Rumena Rumena
pokopališče

Modra škale Zelena Laze Oranžna Sp.
Črnova

Rdeča
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1�2  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

3.3. Ložnica – Kavče – AA – Ložnica  

 4. OSNOVNA ŠOLA GORICA (VINSKA GORA)  

4.1. Prelska – Vinska Gora – Gorica – Prelska  

4.2. Obirc – Črnova – Vinska Gora – Obirc  

4.3. Janškovo selo – Gorica – Janškovo selo  

4.4. Bevče – Gorica – Bevče  

4.5. Tuševo – Vinska Gora – Tuševo  

 5. OSNOVNA ŠOLA MPT in LIVADA  

5.1. Graška G. – Pleš. – Škale – MPT – Livada – Graška G.  

5.2. Cirkovce – Hrastovec – Livada – Cirkovce  

5.3. Šm.Cirkovce – Cirkovce – Hrastnik – Livada – Šm. Cirkovce  

5.4. Sopota – Plešivec – Velunja – Plešivec (in nazaj)  

  
 

6. CVIU  

6.1. Šenbric – CVIU – Šembric (invalidski voziček)  

6.2. Prelska - V.G. – Črnova – Jan.selo – CVIU – Prelska  

6.3. Podkraj – Kavče – CVIU – Podkraj  

6.4. Goriška – Koželj. – Lipa – Šalek – CVIU – Goriška  

6.5. Stanetova – CVIU – Stante.(invalidski voziček)  

6.6. C. talcev – Kardeljev trg – CVIU – K.t.(2 invalidska vozička)  
 
 
3 ZAKLJUČEK 
 
Letos poteka že šesto leto izvajanja koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne gospodarske službe javnega 
mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje. S 
ponosom soustvarjamo vse uspešnejšo zgodbo »Lokalca«.  
Trudimo se za korektno izvajanje naših storitev in zadovoljstvo potnikov. Prisluhnemo tudi predlogom 
uporabnikov in jih, če je le mogoče, tudi upoštevamo. Da bi bilo nezadovoljstva med uporabniki čim manj, tudi 
sami redno opravljamo kontrole izvajanja prevozov in morebitne pomanjkljivosti nemudoma odpravimo.  
Pri izvajanju prevozov pa nastajajo tudi težave na katere sami ne moremo vplivati, in sicer: 

 zamude v času prometne konice; 
 vključevanje v promet na Foitovo cesto pri postajališču Vila Bianca v času prometne konice, za kar 

potrebuje voznik avtobusa prosta oba pasova ceste; 
 parkiranje osebnih vozil na postajališču Velenje Restavracija Jezero v popoldanskem času; 
 uničevanje voznorednith tabel na postajališčih. 

 
Celje, marec 2018 

 
 
 

 
 

  IZLETNIK CELJE d.o.o. 
                      Darko Šafarič, l.r. 
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POROČILO O DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH V KMETIJSTVU V LETU 2017 
 
Svet MO Velenje je leta 2015 sprejel nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju: pravilnik), ki je bil 
pripravljen na podlagi uredb Komisije ES, in potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljevanju: MKGP) ter Ministrstva za finance (v nadaljevanju: MF). 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: 
Vrste pomoči Ukrepi: 
Državne pomoči po 
skupinskih izjemah v 
kmetijstvu (na podlagi  
Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014  

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen); 
UKREP 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen); 
 

De minimis pomoči  
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 
1407/2013) 

UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis; 
UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;  
UKREP 5: Pomoč za gozdarstvo 
 

Ostali ukrepi občine UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja.  

 
 
 
Preglednica dodeljenih DP za posamezen ukrep v 2015 in 2016 (v EUR)  
 Pomoč za 

naložbe v 
opredmetena ali 
neopredmetena 
sredstva na 
kmetijskih 
gospodarstvih v 
zvezi s primarno 
kmetijsko 
proizvodnjo 

Pomoč za plačilo 
zavarovalnih 
premij 

Pomoč za 
naložbe v 
predelavo in 
trženje 
kmetijskih in 
živilskih 
proizvodov ter 
naložbe v 
nekmetijsko 
dejavnost na 
kmetiji – de 
minimis 

Pomoč za 
gozdarstvo 

Podpora 
delovanju 
društev s 
področja 
kmetijstva in 
razvoja 
podeželja 

Skupaj 

2015 32.004,82 1.859,66 2.041,12 2.900,29 7.819,28 46.625,18 
2016 28.071,73 2.189,10 2.124,95 2.106,85 6.281,80 40.774,46 

 
 
Komisija za kmetijstvo (imenovana s strani župana, skladno s pravilnikom) je za leto 2017, glede na višino 
proračunskih sredstev, v začetku februarja objavila javni razpis, skladen z veljavno zakonodajo.  
Upravičenci do razpisanih sredstev so bil: 
-  pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v  primarni kmetijski proizvodnji,  
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih površin v občini in 
opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin; 
-  pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis , 
in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu; 
- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju občine. 
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Skupaj smo v letu 2017 izplačali 73.888,56 EUR, kar predstavlja 94.49 % vseh razpisanih sredstev, 
nerazdeljenih je ostalo 4.311,44 EUR. Vloge vseh vlagateljev so bile odobrene, razlog, da vsa sredstva niso 
bila porabljena, pa je, da so nekateri vlagatelji investicije oziroma načrtovane aktivnosti (društva) izvedli v 
manjšem obsegu. 
Pri ukrepu »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo« je bilo največ sredstev izplačanih za nakup 
priklopne mehanizacije (kosilnice, obračalniki, tovorne prikolice), sledijo posodobitve gospodarskih objektov 
(menjava kritine na gospodarskih poslopjih), nakup opreme za hleve, rastlinjakov,... 
Sredstva, namenjena pomoči za plačilo zavarovalnih premij, so bila izplačana za sofinanciranje 
zavarovanja živine pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, ter sofinanciranje zavarovanja posevkov pred 
slabimi vremenskimi razmerami, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami. 

Pri ukrepu »Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis« so bila sredstva izplačana za naložbe v dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah, natančneje za postavitev objekta za izvajanje dopolnilne dejavnosti. 

Pri ukrepu »Pomoč za gozdarstvo« so bila sredstva izplačana za naložbe v stroje in manjšo opremo za 
kvalitetnejše in varnejše delo v gozdu. 

Sredstva, namenjena društvom in združenjem s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, so bila preko 
ukrepa »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja« izplačana za 
sofinanciranje dejavnosti društev, in sicer predvsem za izvedbo strokovnih izobraževanj, ekskurzij, izdajo 
strokovne literature. 

 
Preglednica dodeljenih DP v letu 2017, za posamezen ukrep 
Ukrep Število 

upravičencev 
Višina sofinanciranja  

 
Skupna višina 
dodeljenih 
sredstev (v 
EUR) 

Pomoč za naložbe v 
opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo 

33  38 % 57.328,33 

Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij  

8 10,00 EUR/GVŽ* oziroma 
30 % zavarovalne premije za 
posevke 

3.007,91 

Pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de 
minimis 

1 30 % 2.100,00 

Pomoč za gozdarstvo 6 33 %  2.536,22 
Podpora delovanju društev s 
področja kmetijstva in razvoja 
podeželja 

9 100 % 8.916,11 

Skupaj 57  73.888,56 
*GVŽ = glava velike živali 

 
V skladu z veljavnim Zakonom o spremljanju državnih pomoči je MO Velenje 15. februarja 2018 na MKGP 
poslala poročilo o dodeljenih državnih pomočeh, kamor spadajo ukrepi Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in Pomoči za 
plačilo zavarovalnih premij .  
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Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, kamor spadata ukrepa Pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis ter Pomoč za gozdarstvo, je bilo na Ministrstvo za finance poslano po odobritvi sredstev 
upravičencem, maja 2017. 
 
 
Številka: 320-01-0001/2017 
Datum: 14. 2. 2018 
 
 
Pripravila 
Mojca Kodrič, l.r.      
svetovalka za kmetijstvo        
 
 

                                                                                                                               mag. Branka Gradišnik, l.r.
                            vodja Urada za urejanje prostora
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POROČILO  
o dodeljenih »de minimis« pomočeh za spodbujanje podjetništva  

v Mestni občini Velenje v letu 2017 
 
 
Mestna občina Velenje je na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva v MO Velenje, Odloka o proračunu MO 
Velenje za leto 2017 in Mnenja o shemi de minimis pomoči pridobljenega na Ministrstvu za finance (št. 
priglasitve: M001-5884268-2015), objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v 
Mestni občini Velenje za leto 2017. Namen razpisa je bil spodbuditi zagon podjetij, cilj pa zmanjšanje 
brezposelnosti na našem območju.  

Razpis je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje, dne 2. 6. 2017 ter v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 27/17 z dne 2. 6. 2017 in je bil odprt do 7. 7. 2017. Finančna sredstva so bila zagotovljena v 
proračunu občine za leto 2017, na proračunski postavki 40514026 - Spodbujanje podjetništva, v višini 
40.000,00 EUR.   

Razpisana so bila sredstva za namen Sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij. 
Sredstva so se dodelila kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju 
pomoči de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013). 
 
Pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, so pomoči, ki so sicer namenjene prejemniku, ki se ukvarja s tržno 
proizvodnjo blaga in storitev, vendar zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo 
državne pomoči po 107. členu Pogodbe o delovanju Evropske skupnosti. Pri tej vrsti pomoči skupni znesek 
pomoči posameznemu prejemniku (enotnemu podjetju) ne sme preseči zneska 200.000 EUR (oz. 100.000,00 
EUR, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju) v obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.  
 
Upravičenci do razpisanih sredstev so bili samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika 
podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju 
MOV in so izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so bili upravičenci tudi subjekti, ki nimajo 
sedeža v MOV, vendar so izvajali naložbo na območju MOV. 
 
Posebni pogoji, ki so jih morali izpolnjevati prijavitelji: starost podjetja do treh let, vključenost v SAŠA inkubator, 
d. o. o., Velenje, finančna konstrukcija projekta je morala biti zaprta, upravičeni so bili stroški storitev od tretjih 
oseb po tržnih pogojih (tretja oseba ni smela biti lastniško povezana s podjetjem – upravičencem), projekt 
(oziroma prijavljene faze projekta) so morale biti zaključene najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje. 
Sredstva so se odobrila za stroške projekta, nastale od 1. 1. 2017 do 15. 11. 2017.  
 
Upravičeni stroški sofinanciranja so bili:  

- stroški ustanovitve podjetja, 
- stroški izdelave poslovnega načrta za nov poslovni program, 
- stroški promocije (stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini, 

stroški oglaševanja in izdelave promocijskih materialov), 
- stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa, 
- stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega programa,  
- materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (strošek nakupa strojev in opreme, ki je 

bila namenjeno za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko 
opravlja. Skupna nabavna vrednost opreme je morala presegati 650,00 EUR. 

- nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (pridobivanje posebnih certifikatov in 
standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa ali nepatentiranega 
tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij. 

 
Višina sofinanciranja je bila do 80 % upravičenih stroškov (brez DDV). Najvišji možni znesek za sofinanciranje je 
bil 4.000,00 EUR, najnižji možni znesek sofinanciranja pa 500,00 EUR. Prijavitelj je lahko oddal le eno vlogo. 
Upravičenec za iste upravičene stroške naložbe oz. projekta, ki je bil predmet sofinanciranja, ni smel pridobiti 
drugih javnih sredstev. Najvišji možni znesek sofinanciranja se je lahko glede na vsebino in število prijav tudi 
sorazmerno znižal. 
 
Komisija za izvedbo javnega razpisa za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2017,    
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imenovana s sklepom župana, je na odpiranju vlog 7. 7. 2017 preverila pravočasnost prejetih vlog. Vse 
pravočasne vloge je pregledala in vlagatelje nepopolnih vlog (npr. ni bil parafiran vzorec pogodbe, manjkali so 
računi/predračuni, izjave niso bile podpisane, ipd) pozvala k dopolnitvi, nato pa vse vloge, ki so bile skladne s 
pogoji javnega razpisa in so jih podali upravičeni vlagatelji, pregledala in izvedla postopek ocenjevanja vlog na 
osnovi meril, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije.  
 
Komisija je pripravila pregled prijav na razpis in razvrstitev po številu doseženih točk po merilih ter  pripravila 
predlog za dodelitev sredstev, ki ga je potrdil župan. 
 
Na razpis je prispelo skupaj 14 vlog. Od tega se je ena vloga zavrgla kot prepozno vložena, dve vlogi sta se 
zavrnili (ena ni ustrezala razpisnim pogojem, druga se je zavrnila, ker so bila razpoložljiva sredstva v celoti 
porabljena za projekte, ki so dosegli višje število točk po razpisnih merilih za izbor upravičencev. Pozitivno je 
bilo rešenih 11 vlog.  
 
Skupna vrednost celotnih projektov vseh ustreznih vlog je bila 82.265,25 evrov brez DDV, od tega je bila s strani 
vlagateljev skupna pričakovana višina odobrenih sredstev 44.906,86 evrov. Vlagatelji so zaprosili za 30 – 80 % 
delež sofinanciranja s strani občine. Po natančnem pregledu upravičenosti stroškov je bilo odobrenih vseh 
40.000,00 evrov razpisanih sredstev.  
 
V letu 2017 smo na osnovi 40.000 evrov razpisanih sredstev za spodbujanje podjetništva odobrili 40.000,00 
evrov subvencij. Na osnovi izvedenih projektov in predloženih poročil je bilo skupaj za spodbujanje podjetništva 
v Mestni občini izplačanih 37.522,81 evrov nepovratnih sredstev upravičencem.  
 
Tabela: Prejemniki in realizacija izplačanih sredstev za sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in inovativnih 
podjetij  

V EUR 

 
VLOGE  

          
Vrednost  
           
projekta                                 Sofinanc.  % sof.   Izplačano  

     1. TIESY, Metka Tratnik, s.p.  8.005,00 4.000,00 49,97     4.000,00    
2. 2NIGT, d.o.o. 7.639,84 4.000,00 52,36     4.000,00 
3. AMIBIT, energetski sistemi, d.o.o. 5.000,00 4.000,00 80,00     4.000,00 
4. StadiTech, Tadej Štadler, s.p. 4.951,56 3.961,25 80,00     3.765,46 
5. CLUBFORCE, Igor Vinojčič, s.p. 5.110,85 4.000,00 78,26     3.858,30 
6. GOV-IS sistemske integracije, d.o.o. 8.997,39 4.000,00 44,46     4.000,00 
7. Računal. Program. Mojca Čebul, s.p. 12.816,42 3.957,02 30,87     1.817,32 
8. MODERADO, Tamara Sotošek, s.p.  5.025,71 4.000,00 79,59     4.000,00 
9. BIORAY,alternat. oblike zdrav. d.o.o.  2.660,00 2.128,00 80,00     2.128,00 
10. Katja Šket, s.p.  2.862,30 2.289,84 80,00     2.289,84 
11. AHR, Tratnik Ana-Marija, s.p. 11.396,86 3.663,89 32,15     3.663,89 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Številka: 414-03-0001/2017 
Datum: 12. 2. 2018 
 
 
Pripravila:        
Metka ŠPINDLER, ekon., l.r.                                     
Svetovalka za malo gospodarstvo 
 

Alenka REDNJAK, dipl.ekon.(UN), l.r. 
Vodja Urada za razvoj in investicij 
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POROČILO O IZVAJANJU IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJE S PARKIRIŠČI IN Z 
GARAŽNIMI HIŠAMI  

MODRE CONE v letu 2017 
 
 

1. SPLOŠNO 
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., je s 1. 1. 2017 prevzelo v upravljanje parkirišča in garažne hiše v Mestni 
občini Velenje. 
V upravljanje smo prevzeli zunanja parkirišča, kjer je obvezno plačevanje parkirnine in sicer v coni A, coni B, 
coni C in coni D. Poleg zunanjih parkirišč smo prevzeli v upravljanje še garažne hiše Zdravstveni dom, 
Mercator, Avtobusna postaja in Gorica. 
Stanovalci v vseh conah so upravičeni do največ dveh abonmajev za parkiranje v modrih conah, razen v coni 
D (Gorica), kjer lahko stanovalci 1. abonma zamenjajo za dovolilnico za parkiranje v garažni hiši Gorica. 
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 brezplačnih abonmajev za podjetja. 
Na parkomatih je možno plačevati s kovanci. V sredini avgusta 2017 smo uvedli tudi sistem za mobilno 
plačevanje parkirnin. 
 
2. CONA A 
Cona A obsega: 
- parkirišče 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 postavljeno 9 parkomatov tipa Solari, ki nimajo napajanja iz električnega omrežja, ampak imajo 
lastno napajanje preko vgrajene fotovoltaike. 
Cena za eno uro parkiranja je 0,40 EUR. Obratovalni čas je od 7.00 do 15.30 ure med ponedeljkom in 
petkom. Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 30 minut brezplačno. 
 
3. CONA B 
Cona B obsega: 
- 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 garažne hiše Zdravstveni dom; 
- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15 in Tomšičeva cesta 10; 
- parkirišče pri Efenkovi cesti 2 in cesti bratov Mravljakov 1; 
- zgornja etaža garažne hiše Zdravstveni dom. 
V coni B so postavljeni 3 parkomati tipa Solari, ki nimajo napajanja iz električnega omrežja, ampak imajo 
lastno napajanje preko vgrajene fotovoltaike. 
Cena za eno uro parkiranja je 0,40 EUR. Obratovalni čas je od 7.00 do 15.30 ure med ponedeljkom in 
petkom. Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 30 minut brezplačno. 
 
4. CONA C 
Cona C obsega: 
- Zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga, ki ga omejuje Šaleška cesta, povezovalna cesta, pot ob 
reki Paki in Kidričeva cesta. 
V coni C je postavljeno 6 parkomatov tipa Solari, ki nimajo napajanja iz električnega omrežja, ampak imajo 
lastno napajanje preko vgrajene fotovoltaike. 
Cena za eno uro parkiranja je 0,40 EUR. Obratovalni čas je 24 ur, vse dni v letu. Z označitvijo časa prihoda je 
parkiranje do 120 minut (2 uri) brezplačno. Med vikendi od petka od 15.00 ure in do nedelje do 24.00 ure, 
lahko uporabniki brezplačno parkirajo do 240 minut (4 ure). 
 
5. CONA D 
Cona D obsega vsa zunanja parkirišča v območju stanovanjskih blokov v naselju Gorica. 
V coni D je postavljeno 10 parkomatov nemškega proizvajalca Hectronic, ki se napajajo preko vgrajene 
fotovoltaike.  
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Cena za eno uro parkiranja je 0,40 EUR. Obratovalni čas je 24 ur, vse dni v letu. Z označitvijo časa prihoda je 
parkiranje do 120 minut (2 uri) brezplačno. Med vikendi od petka od 15.00 ure in do nedelje do 24.00 ure, 
lahko uporabniki brezplačno parkirajo do 240 minut (4 ure). 
 
6. GARAŽNE HIŠE 
GH Zdravstveni dom ima v pokritem delu kapaciteto 72 parkirnih mest. 
GH Mercator ima kapaciteto 314 parkirnih mest. 
GH Avtobusna postaja ima kapaciteto 201 parkirnih mest v dveh etažah. 
GH Gorica ima kapaciteto 660 parkirnih mest v treh etažah. 
Cena parkiranja ene ure v GH Zdravstveni dom znaša 0,40 EUR, v ostalih treh pa 0,30 EUR. Plačilo je 
obvezno 24 ur vse dni v letu. Uporabnikom so na voljo mesečne in letne parkirne karte za vse garažne hiše. 
Za zadnje tri garažne hiše pa tudi tedenska. 
V GH Mercator in Avtobusna postaja je možno parkirati za 3,00 EUR do konca dneva (do 24.00 ure). 
V GH Zdravstveni dom je postavljen en parkomat, v GH Mercator in Avtobusna postaja sta postavljena po dva 
parkomata. V GH Gorica je vstop mogoč preko zapornic s čip kartico ali plačilnim listkom. 
 
7. MOBILNO PLAČEVANJE PARKIRNINE 
Od sredine avgusta dalje, lahko uporabniki zunanjih parkirišč, poleg plačila na parkomatih ali nakupom 
parkirnih kart, parkiranje plačujejo tudi preko SMS-sporočil ali preko brezplačne mobilne aplikacije 
ParkMeWise. Mobilno plačevanje parkirnine smo vzpostavili zaradi želje po uvedbi alternativnih in sodobnih 
oblik plačevanja parkirnine, ki jih ponekod v svetu, pa tudi v Sloveniji, že uporabljajo. 
Aplikacija je dostopna za naprave, ki delujejo na platformah Android in iOS, na voljo pa je v slovenskem, 
italijanskem in angleškem jeziku in je zato uporabna tudi za tujce, ki bi želeli plačati parkirnino brez 
zamudnega tiskanja parkirnega listka na parkomatu. 
 
8. ANALIZA TRENUTNEGA STANJA 
V vseh modrih conah je trenutno 2172 parkirnih mest, ki jih pokrivamo s 28 parkomati. V vseh modrih conah 
je možno plačati parkirnino tudi s pomočjo mobilnih telefonov. V letu 2018 planiramo širiti mobilno plačevanje 
tudi v GH Zdravstveni dom, GH Mercator in GH Avtobusna postaja. V GH Gorica plačevanje preko mobilnih 
telefonov zaradi ureditve z zapornicami ni možno. 
 
9. PRODAJA ABONMAJEV IN DOVOLILNIC 

 
Grafični prikaz prodaje abonmajev in dovolilnic za garažno hišo Gorica 

1. abonma 416
2. abonma 95

Skupaj 511
1. abonma 105
2. abonma 27

Skupaj 132
1. abonma 420
2. abonma 212

Skupaj 632
1. abonma 784
2. abonma 200
Dovolilnica 116

Skupaj 1.100
Skupaj vseh prodanih abonmajev 2.375

LETO 2017

Cona A

Cona B

Cona C

Cona D

CONA ABONMA



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 150  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje

 
 

 
 

 
 
Zgornji podatki kažejo, da so večino abonmajev in dovolilnic uporabniki kupili v mesecu januarju in februarju, 
saj so jim abonmaji in dovolilnice iz leta 2016, zaradi prenosa poslovanja na Komunalno podjetje Velenje, 
veljale do 17. 2. 2017. 
 
10. PRODAJA PARKIRNIH KART 

 
 
Grafični prikaz prodaje kart po mesecih 

 
 
Zgornji podatki kažejo, da so uporabniki večino kart kupili v mesecu januarju. V ostalih mesecih so kupovali 
največ mesečnih kart M.C. in mesečnih kart G.H. 
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Abonma I Abonma II Dovolilnica za G.H.

Parkirna karta / mesec januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj

Letna karta M.C. 158 22 1 3 0 3 1 1 2 1 0 0 192

Mesečna karta M.C. 59 36 53 41 46 36 27 26 35 38 49 24 470

Letna karta G.H. 76 1 3 0 0 3 4 2 3 4 1 0 97

Mesečna karta G.H. 80 33 16 16 20 22 19 20 12 18 39 23 318

Letna zlata karta 52 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 58

Mesečna zlata karta 7 2 1 2 8 8 5 5 3 4 6 4 55

Letna karta motorno kolo 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

Tedenska karta G.H. 0 1 0 0 1 2 4 1 0 2 0 0 11

Skupaj 434 96 74 62 78 75 61 55 55 67 97 51 1205
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Letna karta M.C. Mesečna karta M.C. Letna karta G.H. Mesečna karta G.H.

Letna zlata karta Mesečna zlata karta Letna karta motorno kolo Tedenska karta G.H.
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11. PRIMERJAVA IZDANIH ABONMAJEV MED LETI 2016 IN 2017 

 
Zgornji podatki kažejo manjšo prodajo abonmajev in dovolilnic v letu 2017. 
 
12. PRIHODKI OD PRODANIH KART 

 
 
Grafični prikaz prihodkov abonmajev, dovolilnic in kart 

 
Zgornji podatki kažejo, da je največ prihodka od letnih kart M.C., sledijo letna karta G.H., dovolilnice za G.H. 
in letna zlata karta. 
 

1. abonma 468 416
2. abonma 107 95

Skupaj 575 511
1. abonma 113 105
2. abonma 30 27

Skupaj 143 132
1. abonma 489 420
2. abonma 239 212

Skupaj 728 632
1. abonma 978 784
2. abonma 259 200
Dovolilnica 123 116

Skupaj 1.360 1.100
Skupaj vseh prodanih abonmajev 2.806 2.375

LETO 2017

Cona A

Cona B

Cona C

Cona D

CONA ABONMA LETO 2016

Parkirna karta / mesec januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj
Abonma I 8.810,08 1.312,00 459,20 150,88 111,52 131,20 118,08 52,48 78,72 104,96 39,36 6,56 11.375,04
Abonma II 9.516,33 1.967,20 590,16 442,62 467,21 196,72 98,36 98,36 73,77 196,72 98,36 0,00 13.745,81
Letna karta M.C. 24.754,69 3.592,93 136,61 396,17 0,00 327,87 95,63 68,31 109,30 40,98 0,00 0,00 29.522,49
Mesečna karta M.C. 950,62 590,04 868,67 655,60 753,94 590,04 442,53 426,14 540,87 622,82 803,11 360,58 7.604,96
Letna karta G.H. 15.184,57 204,92 529,39 -122,95 0,00 268,46 382,52 187,85 222,00 222,00 34,15 0,00 17.112,91
Mesečna karta G.H. 1.577,73 676,17 327,84 461,04 389,31 409,80 389,31 389,31 225,39 368,82 799,11 450,78 6.464,61
Letna zlata karta 14.659,99 0,00 0,00 0,00 382,53 47,81 57,37 0,00 0,00 0,00 95,62 0,00 15.243,32
Mesečna zlata karta 200,83 57,38 28,69 57,38 229,52 229,52 143,45 143,45 86,07 86,07 172,14 114,76 1.549,26
Dovolilnica za G.H. 15.344,16 1.625,67 0,00 45,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 17.018,19
Letna karta motorno kolo 204,92 102,46 0,00 0,00 102,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,84
Tedenska karta G.H. 0,00 12,30 0,00 0,00 12,30 24,60 49,20 12,30 0,00 24,60 0,00 0,00 135,30
Čip duplikat 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 16,40 8,20 16,40 0,00 8,20 57,40
Zamenjava abonmajev 26,24 65,60 131,20 108,24 124,64 121,36 108,24 95,12 144,32 137,76 98,40 0,00 1.161,12
Promet parkomatov 7.475,13 7.627,61 9.700,05 7.488,03 8.463,68 8.747,14 6.478,07 6.614,01 8.692,45 8.351,52 8.116,17 7.530,81 95.284,67
Mobilno plačevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,41 78,69 85,25 133,77 137,38 470,50
Izravnava -0,44 -0,04 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,48
Skupaj 98.704,85 17.834,24 12.771,81 9.682,09 11.045,30 11.094,52 8.362,76 8.139,14 10.259,78 10.257,90 10.390,20 8.612,35 217.154,94
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Letna zlata karta Mesečna zlata karta Dovolilnica za G.H.
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13. STROŠKI, PRIHODKI IN REALIZACIJA PLANA 

 
Zgornji podatki kažejo odstopanje realizacije  od zastavljenega plana, predvsem zaradi prenosa poslovanja iz 
Mestne občine Velenje na Komunalno podjetje Velenje. Planirano je bilo na podlagi podatkov iz prejšnjih let, 
ki smo jih prejeli s strani Mestne občine Velenje. 
Poslovanje modrih con smo v letu 2017 zaključili pozitivno v višini 857,77 EUR. 
V letu 2017 smo s pomočjo sodelavcev iz Mestne občine Velenje spoznali in uspešno prevzeli vse delo, ki je 
vezano na upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami.  
 
Velenje, marec 2018 
 
Pripravil: Dejan Valenčak, l.r.     Direktor: Mag. Gašper Škarja, l.r. 

Konto Plan Realizacija Razlika Razlika v % Index
40200 Stroški električne energije 11.800,00 12.181,04 381,04 3,13% 103,23
402003 Stroški uporabe elektro omrežja 11.000,00 1.788,79 -9.211,21 -514,94% 16,26
Stroški električne energije 22.800,00 13.969,83 -8.830,17 -63,21% 61,27
43200 Amortizacija opreme-podjetje 0,00 194,94 194,94 100,00%
Amortizacija podjetja 0,00 194,94 194,94 100,00%
400000 Material/poraba po izdajnicah-vzdrževanje KPV 0,00 33,47 33,47 100,00%
Stroški materiala za vzdrževanje in obratovanje 0,00 33,47 33,47 100,00%
412000 Stroški storitev redno vzdrževanje -KPV 20.200,00 64.523,77 44.323,77 68,69% 319,42
412010 Stroški storitev obratovanje - KPV 5.000,00 2.893,94 -2.106,06 -72,77% 57,88
50000 Interne storitve - vzdrževanje 20.844,87 22.216,31 1.371,44 6,17% 106,58
50002 Interne storitve - obratovanje 9.000,00 34.641,27 25.641,27 74,02% 384,90
Stroški storitev za vzdrževanje in obratovanje 55.044,87 124.275,29 69.230,42 55,71% 225,77
41500 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 3.500,00 3.046,95 -453,05 -14,87% 87,06
40400 Odpis drobnega inventarja (življ.doba do 1 leta) 0,00 318,00 318,00 100,00%
40600 Stroški pisarniškega materiala 1.200,00 1.409,62 209,62 14,87% 117,47
40700 Drugi stroški materiala 0,00 56,00 56,00 100,00%
41101 Stroški telefonskih storitev 0,00 682,47 682,47 100,00%
41900 Stroški čiščenja poslovnih prostorov 0,00 1.988,40 1.988,40 100,00%
47200 Stroški dod. pokojninskega zavarovanja zaposlencev 0,00 709,06 709,06 100,00%
47301 Malice 1.841,03 1.506,70 -334,33 -22,19% 81,84
47302 Prevoz na delo in iz dela 2.612,09 1.619,40 -992,69 -61,30% 62,00
47306 Neobvezno zavarovanje 88,32 88,32 0,00 0,00% 100,00
47310 Solidarnostne pomoči 82,69 0,00 -82,69
Neproizvodni stroški 9.324,13 11.424,92 2.100,79 18,39% 122,53
47900 Rezervacije za odpravnine 9.000,00 2.050,78 -6.949,22 -338,86% 22,79
47901 Rezervacije za jub.nagrade 0,00 845,13 845,13 100,00%
Rezervacije za jubilenje nagrade in odpravnine ob upokojitvi 9.000,00 2.895,91 -6.104,09 -210,78% 32,18
47000 Plače zaposlencev 12.579,21 9.355,51 -3.223,70 -34,46% 74,37
47100 Nadomestila plač zaposlencev 2.845,89 4.370,51 1.524,62 34,88% 153,57
47300 Regres 1.900,00 1.980,00 80,00 4,04% 104,21
47002 Stroški plač - neizkoriščen dopust 0,00 319,60 319,60 100,00%
Stroški plač, regresa 17.325,10 16.025,62 -1.299,48 -8,11% 92,50
47400 Delod.prisp.od plač, nad., bonitet povr. dr. prejem. 1.188,10 993,23 -194,87 -19,62% 83,60
47401 Del.pr.od plač, nad.,bon. povr.dr.prejm - prisp.zav. 1.450,31 1.222,59 -227,72 -18,63% 84,30
Prispevki in davki delodajalca 2.638,41 2.215,82 -422,59 -19,07% 83,98
41501 Stroški zavarovalnih premij 0,00 4.699,60 4.699,60 100,00%
41502 Stroški varovanja premoženja 24.200,00 23.162,57 -1.037,43 -4,48% 95,71
Stroški zavarovanja in varovanja 24.200,00 27.862,17 3.662,17 13,14% 115,13
72200 Prevr. posl. odhodki v zvezi s kratk. sredstvi 0,00 250,00 250,00 100,00%
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 0,00 250,00 250,00 100,00%
50020 Interne storitve - pokrivanje SS 26.667,49 22.551,00 -4.116,49 -18,25% 84,56
Pokrivanje strokovnih služb 26.667,49 22.551,00 -4.116,49 -18,25% 84,56
SKUPAJ STROŠKI 167.000,00 221.698,97 54.698,97 24,67% 132,75
76000 Prihodki od prodaje - iz cen 167.000,00 217.154,94 50.154,94 23,10% 130,03
Prihodki od prodaje - iz cen 167.000,00 217.154,94 50.154,94 23,10% 130,03
78600 Prejete odškodnine 0,00 5.401,80 5.401,80 100,00%
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 0,00 5.401,80 5.401,80 100,00%
SKUPAJ PRIHODKI 167.000,00 222.556,74 55.556,74 24,96% 133,27
POSLOVNI IZID 0,00 857,77 857,77 100,00%
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POROČILO O IZVAJANJU LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 
MESTNE OBČINE VELENJE 

za leto 2017 
 

 
POROČILO IZDELAL:   Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 

Titov trg 1 
SI – 3320 Velenje 
Slovenija 

 
tel.:  +386 3 896 1 520 
fax.: +386 3 896 1 522 
www: www.kssena.si  
 
 

     
 

PRIPRAVILA:      Boštjan KRAJNC, direktor 
tel.: +386 3 896 1 520 
e-mail: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu 

 
                                                    in 
 

Gregor PODVRATNIK,  dipl. inž. el. 
tel.: +386 59 099 180 
e-mail: gregor.podvratnik@kssena.velenje.eu  

 
 
 
V SODELOVANJU Z:                 Mestno občino Velenje in Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o.       
 
 
 
Marec, 2018 
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UVOD 
 
Energetski koncept občine je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja občine, 
saj zajema ukrepe in predloge, s katerimi lahko občina uresničuje učinkovite, ekonomsko upravičene in okolju 
prijazne energetske storitve v posameznih gospodinjstvih, javnih zgradbah in podjetjih. 
 
Namen energetskega koncepta je tudi povečanje osveščenosti in informiranosti prebivalcev, predvsem na 
področju učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov energije. 
 
Izdelan lokalni energetski koncept mora biti v skladu s trenutno nacionalno energetsko politiko in mora 
vsebovati vse obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih 
energetskih konceptov (Ur. list RS, št. 74/09, Ur. list RS, št. 3/11, Ur. list RS, št. 56/16), usklajen pa mora biti 
tudi z določbami 29. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. l. RS št. 17/14) ter  
29. člena Zakona o spremembah Energetskega zakona EZ-1A (Uradni list RS,  
št. 81/15 z dne 30. 10. 2015). 
 
MO Velenje je že leta 1995 izdelala energetsko zasnovo občine, decembra leta 2004 pa je izdelala Novelacijo 
energetske zasnove MO Velenje. Novelacija je bila narejena po tedaj veljavni metodologiji za izdelavo 
energetskih zasnov, zato je bila tudi delno sofinancirana s strani Ministrstva RS za okolje, prostor in energijo, 
Agencije za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Sklep o sprejetju Novelacije energetske 
zasnove MO Velenje je bil objavljen v Uradnem vestniku MO Velenje, št. 2/2005. 
 
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) je v letu 2012 za Mestno občino 
Velenje izdelal nov lokalni energetski koncept, ki je bil na seji Sveta Mestne občine Velenje tudi sprejet. Po 
sprejetju je Zavod KSSENA na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, vložil vlogo za 
potrditev skladnosti lokalnega energetskega koncepta z nacionalnim energetskim programom in energetsko 
politiko. Ministrstvo je soglasje za občino izdalo septembra 2012 in s tem potrdilo ustreznost energetske 
politike občine.  
 
Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov v svojem 20. členu določa, da 
mora izvajalec lokalnega energetskega koncepta enkrat letno pripraviti pisno poročilo o njegovem izvajanju in 
ga predložiti ministrstvu, pristojnemu za energijo.  
 
V nadaljevanju sledi izpolnjen Obrazec letnega poročila  
 
Obrazec letnega poročila 
 
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta (LEK) in 
njihovih učinkih 
 
Samoupravna lokalna skupnost: Mestna občina Velenje  
Kontaktna oseba:   Anton Brodnik, 03 8961 636,  
(ime in priimek, telefon, e-naslov) tone.brodnik@velenje.si  
Leto izdelave LEK-a:    2012  
 
Datum poročanja:    marec 2018 
 
1. Mestna občina Velenje IMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja energetike. 
 
2. Mestna občina Velenje JE vključena v Lokalno energetsko agencijo. 
 
3. Če JE, v katero: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško - KSSENA 
 
4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za: 

- učinkovite rabe energije, 
- izrabe obnovljivih virov energije ter 
- oskrbe z energijo. 
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Izvedena dejavnost Investicijska 
vrednost 
oziroma 
strošek 
dejavnosti v 
EUR 

Struktura 
financiranja 
izvedene 
dejavnosti glede 
na vir financiranja 

Učinek dejavnosti1 

Učinkovita raba energije: 
Namestitev varčnih svetil v 
12 učilnicah na OŠ Livada 

2.400 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
Ni mogoče opredeliti 
prihranka 

Zamenjava stavbnega 
pohištva na POŠ Plešivec 

12.000 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
10 % toplotne energije 

Zamenjava polovice 
stavbnega pohištva na OŠ 
Gorica  

95.000 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
5 % toplotne energije 

Delna zamenjava oken na 
Kopališki cesti 3 v letu 
2017 

2.611,57 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
Ni mogoče opredeliti 
prihranka 

Znižanje priključne moči na 
Kopališki cesti 3 (Dom 
obrambe ter Dom borcev in 
mladine) in Trgu mladosti 2 
(PC Jaki) 

5.709,60 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
Ni mogoče opredeliti 
prihranka 

Menjava oken v sejni sobi 
na občinski stavbi 

16.421,20 MO Velenje Ocenjen prihranek:  
3 % toplotne energije 

 
Javna razsvetljava:  
 

   

Zamenjava energetsko 
neučinkovitih reflektorjev z 
LED reflektorji za 
razsvetlitev Titovega trga 

38.387,51 MO Velenje Ocenjen prihranek:  
40 % rabe električne 
energije, ki so jo porabili 
prejšnji reflektorji 

    
 
 
Izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo: 
Sanacija vročevoda,  
Podkraj-Gorica, odsek 
J5053 do J5517, 2 faza 
cca 150 m (Fizična obnova 
cevovodov, odprava 
toplotnih mostov, obnova 
izolacijskih plaščev 
znižanje toplotnih izgub.) 

69.495,44 € Amortizacija 
infrastrukture 

najemnina 
 

Fizična obnova cevovodov, 
odprava toplotnih mostov, 
obnova izolacijskih plaščev 
znižanje toplotnih izgub. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov. 
Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih. 
Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom 
(npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se 
opredeli tudi obdobje na katerega se ta količina nanaša). 
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5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v Mestni občini Velenje 
na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije«  smo v preteklem letu izvedli 
naslednje dejavnosti (navedite): 
 
 − okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov: 
 
 Časopis: Sinenergija  št.1 2017: Projekt NEW FINANCE, Zavod KSSENA, 3000 izvodov, 

elektronska verzija, junij 2017; 
 Članek »Projekt BioRES«, Naš Čas, junij 2017; 
 Objava prispevka »O projektu New Finance«, Vrbovške novice, september 2017; 
 Članek »O projektih THE4BEES in Energy@School«, MOSova petica, ter na spletni strani Borzen 

in Energetika.net, 
september 2017; 

 Članek »Projekt EcoInn Danube«, Novi tednik, september 2017. 
 Članek »Energetska agencija KSSENA in projekt IMEAS«, Sejemski Celjan, september 2017; 
 Članek »Zavod KSSENA«, Almanah občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, december 2017; 
 Članek »Predstavitev projektov CHESTNUT in Eguts«, Naš Čas, April 2017. 
 
 − število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala: 
 
 Brošura: Evropski teden mobilnosti »Združimo si moči, delimo si prevoz«, 200 izvodov; 
 Brošura: »Optimizacija rabe energije in spremljanje vsakdanjih navad v šolah srednje Evrope«, 

projekt Energy@School, elektronska oblika; 
 Brošura: »Projekt New finance«, 1000 izvodov; 
 Plakati/postri: Projekt »New Finance«, 500 izvodov; 
 Letak, vložne mape: »Projekt IMEAS« 500 izvodov; 
 Zgibanka: »Projekt eCentral«, 500 izvodov;  
 Plakat: »Projekt eCentral«  
 Roll-up in Plakat: »Projekt CHESTNUT«  
 Plakat: »Projekt BOOSTEE-CE«  
 Zgibanka: »Projekt BOOSTEE-CE«, 50 izvodov. 
 
 − število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh srečanj, 
 
 Soorganizacija poslovnega dogodka Strategija kot zagon celovite energijske prenove stavb – 

Soustvarjanje slovenske nacionalne strategije prenove, Ljubljana -Šentvid, 12.01.2017, 24 
udeležencev Udeležba na okrogli mizi na temo financiranja projektov energetske učinkovitosti 
(vzporedni dogodek na Dnevu odprtih vrat energetskega centra Bračak), 11.5.2017; 

 Organizairanje srečanaja slovenskih energetskih agencij in predstavitev rezultatov projekta BioRES, 
Velenje, April 2017, 
30 udeležencev; 

 Prireditev v okviru izdelave Celostne prometne strategije, Cankarjeva cesta, Velenje, 8.4.2017;  
 Sodelovanje pri organizaciji dneva trajnostne mobilnosti ob Obisku Evropske komisarke za promet, 

ge. Mag. Violete Bulc, v Slovenj Gradcu, 12.5.2017; 
 Organizacija zaključnega dogodka projekta BioRES, Portorž, Junij 2017, 25 udeležencev; 
 Organizacija dogodka NEW Finance alliance retreat v sklopu dogodka EN.občina, Ljubljana, 

12.9.2017, 130 udeležencev; 
 Izvedba »Dneva brez avtomobila v Velenju« v okviru evropskega tedna mobilnosti 22.9.2017, cca 

1000 udeležencev; 
 Turnejski dogodek projekta EnPC-INTRANS, Ljubljana, 12.10.2016,  90 udeležencev; 
 Udeležba na svečani otvoritvi energetsko svetovalne pisarne na lokaciji Nazarje, 15.9.2017. 
 Izvedba predstavitve različnih scenarijev razvoja mobilnosti v SAŠA regiji z razpravo v okviru projekta 

CHESTNUT, Velenje, 20.11.2017, cca. 25 udeležencev 
 Izvedba predstavitve projekta BOOSTEE-CE na Konferenci projekta eCentral, Velenje, 18.1.2018, 

cca 25 udeležencev. 
 
 − število in naslovi delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni vaše občine, 
in druge morebitne dejavnosti: 
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 Informativni dan ob drugem razpisu Transnacionalnih programov Mediteran in Podonavje 2014 do 

2020, Ljubljana – Austria Trend Hotel, 16.02.2017. 
 Okrogla miza na temo Evropske perspektive na temo mobilnosti. Okroglo mizo vodi Evropska 

komisarka za mobilnost in promet ga. mag. Violeta Bulc in predsednik državnega zbora g. dr. Milan 
Brglez, 12.5.2017. 

 Udeležba na konferenci Trajnostna energija lokalno, organizator  Borzen, Ljubljana, 14.9.2017. 
 Udeležba na strokovni konferenci in strokovni ekskurziji Energetskih sanacij stanovanjskih sosesk v 

mestu Caen (Francija). V organizaciji Razvojne agencije za Savinjsko regijo, 10. in 11.10.2017.  
 Udeležba na dogodku En. Občina in En. Management  2017, Ljubljana 12.10.2017. 
 Udeležba na 2. srečanju interesnih skupin v okviru projekta CLEAN (Tehnologije in odprte inovacije 

za nizkoogljično regijo), Celje, 12.12.2017. 
 Udeležba na dvodnevnem izobraževalnem seminarju na temo: Priprava in oblikovanje SUMP-ov,  

Dunaj, september 2017. 
 

 
 
6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo teh dejavnosti: 

 
Predvidena dejavnost Predvidena investicijska 

vrednost oziroma strošek 
dejavnosti v EUR 

Predvidena struktura 
financiranja dejavnosti 
glede na vir financiranja 

Energetske prenove javnih stavb:  
 

  

Sanacija strehe na POŠ Plešivec 40.000 € MO Velenje 
Sanacija polovice stavbnega 
pohištva na OŠ Šalek 

140.000 € MO Velenje 

Večstanovanjska stavba na Cesti 
talcev 18a 

285.000 € 55 % MO Velenje /  
45 % CTN, EU Sredstva 

Večstanovanjska stavba na Cesti 
Simona Blatnika 1 

310.000 € 55 % MO Velenje / 
45 % CTN, EU Sredstva 

Večstanovanjska stavba na Vojkovi 
ulici 12a 

285.000 € 55 % MO Velenje / 
45 % CTN, EU Sredstva 

Zamenjava strešnih oken na Starem 
trgu 19 

3.732,75 € MO Velenje 

 
  

Razsvetljava:   
Prenova osvetlitve velenjskega in 
šaleškega gradu 

106.000 € MO Velenje 

   
Daljinsko ogrevanje:   
Sanacija vročevodov 2 x DN450 in  
2 x DN350 - faza II B (Fizična 
obnova cevovodov, odprava 
toplotnih mostov, obnova 
izolacijskih plaščev znižanje 
toplotnih izgub.) 
 

360.000 € Amortizacija infrastrukture 
najemnina 

Prestavilo TPP 410 iz objekta Živic 
na svojo lokacijo parcela 3511/34 
(PGD, PZI, GD, izvedba), SIR 286-
TO/2016 

362.000 € Amortizacija infrastrukture 
najemnina 

Tehnološka prenova topl. sistema 
Goriška cesta Velenje (TPP 325 in 
TPP 330 in pripadajoče sekundarno 
omrežje) 

163.000 € Amortizacija infrastrukture 
najemnina 

Sanacija vročevod Podkraj odsek 165.000 € Amortizacija infrastrukture 
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J6795 do J5317 (300m) najemnina 
Obnova SN elektro opreme v Trafo 
postaji Koroška 3a CEP- Toplovod 

25.000 € Amortizacija infrastrukture 
najemnina 
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Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 
za obdobje 01.01.2017-31.12.2017 

 
 
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 
Koroška 37/a 
SI – 3320 Velenje 
Slovenija 
 
tel.:  +386 3 896 1 520 
fax.: +386 3 896 1 522 
www: www.kssena.si  
 
 
Poslovno in programsko upravljanje Zavoda KSSENA 

Poslovno upravljanje 

Finančno poslovanje 
 
Viri financiranja Zavoda KSSENA: 

- s sredstvi ustanoviteljev: MO Velenje, MO Celje, MO Slovenj Gradec in KP Velenje, 
- s sredstvi iz naslova pridobljenih del oziroma projektov iz ostalih evropskih programov (Horizon 2020, 

Cilj 3, Interreg in drugi), 
- tržna dejavnost - iz dela opravljenega na trgu. 

Finančno poslovanje Zavoda KSSENA poteka v skladu s pogoji nacionalne zakonodaje, s pogoji Evropske 
komisije in internimi pravilniki Zavoda KSSENA. 
 
Zavod KSSENA je od 01.01.2017 do 31.12.2017 prejel naslednja sredstva: 

- projekt Euronet 50/50max – plačilo končnega poročila v vrednosti 21.926,66€ dne 20.01.2017 
- projekt EE Culture - plačilo končnega poročila v vrednosti 48.318,14€ dne 13.01.2017 
- projekt The4bees – plačilo za prvo poročilo v vrednosti 13.830,92€ dne 21.04.2017 
- plačilo s strani Mestne občine Novo mesto za pripravo investicijske dokumentacije ter izdelave REP – 

ov v okviru projekta ELENA – v vrednosti 53.484,80€ (dne 07.04.2017) in 36.551,20€ (dne 
12.05.2017) 

- plačilo s strani ÖIR GmbH za podporo v okviru projekta ESPON v vrednosti 7.500€ dne 16.05.2017 in 
10.000€ dne 14.09.2017 

- projekt The4bees – plačilo za drugo poročilo v vrednosti 23.300,54€ dne 28.06.2017 
- projekt EnPC Intrans – nakazilo v vrednosti 21.984,05€ dne 13.09.2017 
- projekt EcoIn Danube (program Interreg Banube)– nakazilo v vrednosti 12.027,41€ dne 15.12.2017 

(prvo projektno poročilo) 
-  projekt BioRES (program Horizon2020)- nakazilo v vrednosti 32.007€ dne 21.12.207 (zaključno 

poročilo) 
- Nakazilo s strani Energetike Celje v vrednosti 51.850€ dne 29.12.2017 

 
Vsa sredstva s strani ustanoviteljev so bila nakazana v dogovorjenih rokih. 

Kadrovsko poslovanje 
Stanje zaposlenih v Zavodu KSSENA na dan 31.12.2017: 
 
Zap. št. 
 

Naziv delovnega mesta Vir financiranja Strokovni 
naziv/izobrazba 

Vrsta zaposlitve 

1. Direktor   Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Dipl. inž. str. Določen čas 4 
leta  

2. Samostojni svetovalec za 
energijo  

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. inž. 
str. 

Nedoločen čas  

3. Samostojni svetovalec za 
energijo   

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. ekon. Nedoločen čas  

4. Finančnik  Dejavnost KSSENA, drugi Univ. dipl. ekon. Nedoločen čas 



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1�0  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

projekti in tržna dejavnost 
5. Strokovni sodelavec za 

energijo  
Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost  

Dipl. inž. el. Nedoločen čas 

6. Vodja III  Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost  

Dipl. inž. ener. Nedoločen čas 

7. Samostojni svetovalec za 
energijo   

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. rus. in 
prof. zgo. 

Določen čas 
porodniška 

8. Samostojni referent VI  Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Ekon. Določen čas  

9. Samostojni svetovalec za 
energijo  

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. ekon. Nedoločen čas  

10. Samostojni svetovalec za 
energijo III  

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

mag. inž. grad. Določen čas 

11. Samostojni svetovalec za 
energijo III 

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

mag. inž. grad. Določen čas 

12. Strokovni sodelavec IV Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Dipl.inž. grad 
(UN) 

Določen čas 

13. Strokovni sodelavec za 
energijo 

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Dipl. 
organizator/men
edžer 

Določen čas 

 

Izobraževanje in usposabljanje 
 

o Informativni dan ob drugem razpisu Transnacionalnih programov Mediteran in Podonavje 
2014 do 2020 – 16.02.2017 Ljubljana – Austria Trend Hotel 

o 12.5.2017 udeležba na dogodku: Okrogla miza na temo Evropske perspektive na temo 
mobilnosti. Okroglo mizo vodi Evropska komisarka za mobilnost in promet ga. mag. Violeta 
Bulc in predsednik državnega zbora g. dr. Milan Brglez 

o Udeležba na strokovni konferenci in strokovni ekskurziji Energetskih sanacij stanovanjskih 
sosesk v mestu Caen (Francija). Dogodek je bil izveden 10. in 11.10.2017 v organizaciji 
Razvojne agencije za Savinjsko regijo 

o Vzpostavitev delovanja in otvoritev električne polnilnice za električna vozila v Nazarjah 
(15.9.2017) 

o Udeležba na svečani otvoritvi energetsko svetovalne pisarne na lokaciji Nazarje dne 
15.9.2017 

o Udeležba na konferenci Trajnostna energija lokalno (organizacija: Borzen; Ljubljana, 
14.9.2017) 

o Udeležba na dogodku En. Občina in En. Management 017, Ljubljana 12.10.2017 
o Udeležba na 2. srečanju interesnih skupin v okviru projekta CLEAN (Tehnologije in odprte 

inovacije za nizkoogljično regijo), Celje, 12.12.2017 

Izvajanje nalog in projektov na trgu 
 
Realizirane aktivnosti: 

 izvajanje energetskega menedžmenta za MO Celje – naročnik Energetika Celje d.o.o.:  49.500 € 
+ DDV za obdobje 01.01.2017 – 31.12.2017, 

 izvajanje energetskega menedžmenta za občino Nazarje – v izvajanju: 3.700 € +  
      DDV/leto (izdelano Poročilo o energetskem stanju javnih zgradb v Občini Nazarje    
      2013-2017), 
 upravljanje dveh mikro fotovoltaičnih elektrarn (MFE) na OŠ Gustav Šilih in OŠ Livada – 

kontinuirana dejavnost, 
 izdelava energetskih izkaznic za ostale naročnike – 11 EI + 3 EI 
 priprava dokumentacije za sklenitev pogodbe z avstrijsko organizacijo ÖIR GmbH, za katero 

bomo v okviru programa ESPON 2020 izvajali določene aktivnosti (v partnerstvu z  organizacijo 
NALAS in REAP iz Bolgarije), 

 priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) za obnovo 25 javnih stavb v MO Celje (MO 
Celje / ELENA), 

 izvedba postopka za oddajo vloge za sofinanciranje s strani Eko sklada postavitve  
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      polnilnice za električna vozila v občini Nazarje. 
 Vzpostavitev delovanja / zagon in otvoritev električne polnilnice za električna vozila v 

Nazarjah (sep. 2017) 
 Tržna dejavnost je bila usmerjena predvsem v izdelavo strokovnih podlag v okviru različnih EU 

projektov, priprave projektne in investicijske dokumentacije ter v pripravo in izdelavo energetskih 
izkaznic. 

 Podpora pripravljalnim aktivnostim pri pripravi vloge za razpis energetske sanacije javnih stavb v 
dravski in mislinjski dolini – mar., apr., maj 2017 

 Zaključek priprave REP-ov in investicijskih dokumentov v okviru projekta ELENA za MO Celje, 
jan. 2017 

 Sodelovanje v komisiji za izbor koncesionarja za energetsko pogodbeništvo v MO Celje; apr., maj 
2017 

 Koordinacija izvedbe in priprava vloge za sofinanciranje postavitve polnilnice za električna vozila v 
Občini Nazarje – jan.-maj 2017 

 Izdelano je bilo 100 EI Tržna dejavnost za MOV– oktober-december 2017 
 V sklopu projekta e-Central je bil izdelan razširjeni energetski pregled za Ljudsko univerzo Velenje 

– december 2017 
 Izdelava EI in izkaza energijskih lastnosti za PSO Gorica (4 poslovni prostori in 143 stanovanj). 

Tržna dejavnost za MOV, april 2017 
Izvedba strokovnih nalog za potrebe projekta BOOSTEE-CE (Boosting energy efficiency in Central European 
cities through smart energy management), ki ga izvaja MOV. 
 

Programsko upravljanje 

Dejavnost KSSENA 
Sredstva za delovanje Zavoda KSSENA s strani ustanoviteljev v letu 2017: 

Ustanovitelj 
Višina sredstev v letu 

2017 
MO Velenje 50.000 € 
MO Slovenj 
Gradec 7.500 € 
MO Celje 51.850 €* 
KP Velenje 20.000 € 
SKUPAJ 77.500 € 

*sredstva za delovanje Zavoda KSSENA pridobljena v okviru pogodbe z Energetiko Celje v  vrednosti 
51.850€ ( v skladu s Pogodbo za izvajanje energetskega menedžmenta za Energetiko Celje  za obdobje od 
01.01.2017 do 31.12.2017)  
 
Energetski menedžment 
 

Realizacija aktivnosti: 
 Izdelava energetskih izkaznic za MO Velenje (skupaj izdelano 9 EI; cca. 160 stanovanj); 

Stanovanje ID 972-144-11 
Stavba ID 964-3296-1 
Stavba ID 964-1750 
Stanovanje ID 964-3489-76 
Stanovanje ID 964-3489-87 
Stanovanje ID 964-3596-92  
Stavba ID 967-200 
Stanovanjska stavba ID 964-4825 
Stanovanjska stavba ID 964-4824 

   Stanovanjska stavba ID 964-1951 
   Stanovanje ID 964-2315-1 
   Stavba ID 813-217 
   Stanovanje ID 964-3802-12 
   Stanovanje ID 964-3802-49 
   Stanovanje ID 964-3802-48 
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   Stanovanje ID 964-3802-32 
   Stanovanje ID 964-3802-16 
 

 Izdelava razširjenih energetskih pregledov za Bazen Velenje, Rdeči dvorano, Podružnično osnovno 
šolo Plešivec, Podružnično osnovno šolo Vinska gora in večnamenski dom Vinska gora, za MOV – 
oktober-december 2017 

 Izdelava novelacij energetskih pregledov za 8 javnih stavb v MO Celje, 
 Izdelava 3 in novelacija 4 razširjenih energetskih pregledov v okviru projekta Energy@school za MO 

Celje, 
 Izdelava 3 razširjenih energetskih pregledov v okviru projekta Energy@school za MO Celje, 
 sodelovanje v strokovni komisiji v postopku izbora zasebnega partnerja za podelitev koncesije za 

energetsko sanacijo javnih stavb v MO Celje 
 vključevanje osnovnih šol in drugih javnih stavb v projekt Euronet 50/50 MAX v MO Velenje, Celje in 

Slovenj Gradec, 
 priprava poročil o doseganju energetskih prihrankov za namen poročanja ministrstvu (v povezavi s 

prejetimi nepovratnimi sredstvi), 
o  Vrtec Tinkara (Velenje) 
o  Vrtec Lučka (Velenje) 
o  Zdravstveni dom Velenje 
o  OŠ Nazarje 

 ocena prihrankov in ovrednotenje stroškov investicij za obnovo 23 javnih stavb v MO Celje, 
 izdelava 3x REP za stanovanjske stavbe v Velenju, za MOV 
 posodobitev in spremljanje energetskega knjigovodstva za MO Velenje, Celje, Nazarje 
 Analiza možnosti izvedbe polnilnic v MO Velenje, apr. 2017 
 Proučitev izvedbe projekta Prostofer v MO Velenje, začetek maj 2017 
 Pridobivanje podatkov za Monitoring emission inventory v okviru Konvencije županov 
 Novelacija 8 REPov za stavbe, ki so bile izbrane za energetsko sanacijo v MO Celje 
 Priprava dokumentacije za prijavo na razpis JOB 2017 za stavbe na Koroškem, junij 2017 
 Priprava dokumentacije za prijavo na razpis JOB 2017 za stavbe v MO Celje, september in oktober 

2017 
 Izdelava termografije s poročilom (Osnovna šola Šempeter), oktober 2017 
 Sodelovanje na Evropskem tednu mobilnosti, ki se je odvijal v Slovenj Gradcu dne 21.9.2017. 

Organizator dogodka je bila Mestna občina Slovenj Gradec. 
 Tehnična podpora pri načrtovanju zimskega kopališča v MO Slovenj Gradec (sep., okt. 2017) 
 Izdelava Poročila o energetskem stanju javnih stavb v Mestni občini Celje 

za obdobje od 2014 do 2016, november 2017 
 Izdelava Poročila o energetskem stanju javnih stavb v Občini Nazarje za obdobje 

od 2014 do 2016, december 2017 
 

A. Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo 
Realizacija aktivnosti: 

            Organizacija in izvedba izobraževalnih in ostalih javnih dogodkov: 
 Udeležba na okrogli mizi na temo financiranja projektov energetske učinkovitosti (vzporedni 

dogodek na Dnevu odprtih vrat energetskega centra Bračak), 11.5.2017 
 12.5.2017 - sodelovanje pri organizaciji dneva trajnostne mobilnosti ob Obisku Evropske 

komisarke za promet, ge. Mag. Violete Bulc, v Slovenj Gradcu 
 Soorganizacija z MO Celje na dnevu brez avtomobila v okviru evropskega tedna mobilnosti, 

petek 22.9.2017, na Prešernovi ulici v Celju  
 Sodelovanje na Evropskem tednu mobilnosti, ki se je odvijal v Slovenj Gradcu dne 22.9.2017. 

Organizator dogodka je bila Mestna občina Slovenj Gradec. 
 Sodelovanje na Evropskem tednu mobilnosti, ki se je odvijal v Velenju, dne 22.9.2017.  

 
E-informacije portala KSSENA: 

 E-informiranje preko spletnega portala poteka redno 
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B. Projektno delo in vključevanje v projekte ter sodelovanje v delovnih in projektnih skupinah na 
nacionalni in evropski ravni 

Realizacija aktivnosti: 
Opis/Aktivnosti:  
 delovanje Zavoda KSSENA kot strokovni sodelavec v združenju NALAS – Združenje lokalnih 

skupnosti JV Evrope, 
 delovanje Zavoda KSSENA v Konzorciju lokalnih energetskih agencij Slovenije, 
 vodenje in delovanje v projektni skupini ENERGETSKO OSKRBNA SAVINJSKA REGIJA. 

C. Komunikacija in diseminacija rezultatov projekta 

Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo 
 
Realizacija aktivnosti: / 
 
 Objava strokovnih člankov: 

o Energetika.net; 
o Revija Energetik; 
o Novi tednik; 
o VTV; 
o Sinenergija 2016/št.1  
o Objava članka o projektih THE4BEES in Energy@School v MOSovi petici ter na spletni 

strani Borzen in Energetika.net 
o Objava prispevka o projektih Biores, EmBuild in EnPC-INTRANS v Vrboških novicah  
o Sinenergija 2016/št.2: Energetsko pogodbeništvo (ter objave o projektih v izvajanju ter 

ostalih aktivnostih agencije)  
o Objava v tedenskih novicah Skupnosti občin Slovenije 
o Objava Almanah 2017 (Naš Čas)  
o Sejemski Celjan 

 

Projekti Zavoda KSSENA  
 
PROJEKTI V IZVAJANJU 
 

 
Projekt v izvajanju: EnPC INTRANS (program Horizon 2020) 
KSSENA v sodelovanju z GIZ (Nemčija) kot partner sodeluje v projektu EnPC-INTRANS (program Horizon 
2020), ki je usmerjen predvsem v izboljšanje procesov energetskega pogodbeništva. Višina sredstev: 
152.375 €, stopnja sofinanciranja 100 %.  
 
Aktivnosti v letu 2017: 
- Končna izdelava izročkov   
- Organizacija zadnjega projektnega sestanka v Velenju 9.2.-10.2.2017   
- Pregled udeležencev usposabljanj ter popis spodbujenih investicij  
- Končno finančno in tehnično poročanje  
- Končen pregled nad izvedenimi investicijami v sodelujočih občinah 
- Izvedba popravkov in finalizacija končnega finančnega in tehničnega poročila 
 
ZAKLJUČEN (brez dodatnih aktivnosti v obdobju) 
 
 
Projekt v izvajanju: BioRES (program Horizon 2020) 
KSSENA v sodelovanju z GIZ (Nemčija) kot partner nastopa na projektu BioRES (program Horizon 2020), ki 
je usmerjen v pripravo zakonskih, tehničnih in ekonomskih podlag za vzpostavitev centrov za biomaso. Višina 
sredstev: 213.380 €, stopnja sofinanciranja 100 %.  

 
Aktivnosti v letu 2017: 
- udeležba na projektnem sestanku v Plovdivu – Bolgarija (Januar) 
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- Implementacija spletne platforme končnim uporabnikom – lokalnim BLTCjem 
- Priprava končnega poročila 
- Priprava zaključne konference za slovenske energetske agencije (Marec) 
- Udeležba na zaključni konferenci v Bruslju (Maj), 
- Pregled poslovnih načrtov za biomasne centre BLTCje 
 
ZAKLJUČEN (brez dodatnih aktivnosti v obdobju) 
 
 
Projekt v izvajanju: EmBuild  (program Horizon 2020)  
Glavni namen je vzpostavitev dolgoročne strategije za mobilizacijo investicij v adaptacijo zgradb različne 
tipologije za povečanje energetske učinkovitosti.  
ID razpisa: H2020-EE-2015-3-MarketUptake 
Tema razpisa: EE-07-2015 
Tip aktivnosti: CSA 
Številka projektnega predloga: 695169 
Akronim projekta: EmBuild 
Polno ime projekta: Empower public authorities to establish a long-term strategy for mobilizing investment in 
the energy efficient renovation of the building stock 
Trajanje projekta: 30 mesecev 
Ocenjeni proračun: €1.554.192,50   
Indikativen proračun KSSENA: €141.950 
Vodilni partner: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Germany 
 
Aktivnosti v letu 2017: 
- Projektni sestanek Siana – Romunija (Februar) 
- Webinar o pripravi izhodišč za oblikovanje strategije za prenovo stavb (Marec) 
- Preliminarna analiza stavb v izbranih občinah 
- Priprava osnutka strategije za energetsko prenovo stavb v lasti lokalnih skupnosti (občin) 
- Sodelovanje na okrogli mizi o financiranju energetske obnove javnih stavb in priprava 
     Poročila 
- Projektni sestanek – Bračak, Hrvaška (oktober) 
- Priprava strategij (zbiranje podatkov) za prenovo stavb za naslednje občine: MO Velenje,  
     MO Celje, MO Slovenj Gradec, Šoštanj, Nazarje, Laško, Žalec, Kranja, Krško, Maribor. 
- Analiza dosedanjih stroškov in aktivnosti, ter priprava plana za leto 2018 - do avgusta ko  
     se projekt uradno zaključi. 
 
Projekt v izvajanju: THE4BEES  (Program Alpine space)  
 
Vplivanje na vzorce porabe energije pri končnih odjemalcih s skupnim razvojem inovativnih IKT orodij za 
energetski management. Vzpostavitev t.i. laboratorijev za soustvarjanje orodij, v katere bodo vključeni 
predstavniki šolstva, zakonodajalcev, podjetništva in splošne javnosti. Razvoj orodij v okviru laboratorijev za 
soustvarjanje (primer pametni števci za energijo na Arduino platformi) ter njihovo pilotno testiranje znotraj 
ciljnih skupin (v šolah, rezidenčnih stavbah, administrativnih prostorih itd.). Projektni predlog je bil v prvi fazi 
izbran in uvrščen med 30 projektov (izmed 219), ki bodo za financiranje kandidirali v drugi fazi prijavnega 
postopka.  

 
Programska prioriteta: Prioriteta  #2 – Nizko ogljično območje Alp (Low Carbon Alpine Space)  
Specifični cilj: Vzpostavitev transnacionalnih, integriranih, nizko-ogljičnih političnih inštrumentov  
Akronim projekta: THE4BEES  
Polno ime projekta: Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation.  
Številka projekta: ASP123  
Trajanje projekta: 30 mesecev 
Ocenjeni proračun: €2.875.000 
Vodilni partner: Consortium for the Information System, Italy 
 
Aktivnosti v letu 2017: 
-Organizacija delavnice »unconference«, MIC, 14.2.2017 
-Organizacija dveh soustvarjalnih tehničnih delavnic (coding-dojo), MIC, 6.4. in 11.5.2017 
-Organizacija dveh sestankov s tehničnimi mentorji projekta THE4BEES na MIC-u, 3.5.2017 in 23.5.2017 
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-Predstavitev projekta THE4BEES na konzorciju LEAS, 13.4.2017 
-Poročanje za drugo poročevalsko obdobje 
-Projektni sestanek na Ptuju, 10.-12.4.2017 
-Tehnični sestanek za izvedbo postopka naročila opreme za izvajanje meritev, predlog verzije platforme za 
zbiranje in prikaz merilnih podatkov, razprava o zahtevani funkcionalnosti spletnega prikazovalnika 
(Dashboard) ter mobilne aplikacije glede na meritve, ki se izvajajo v sklopu pilota ŠCV/MIC ter izbor prostorov 
za končno namestitev merilnikov 
- Tehnični sestanek za usklajevanje izvajanja meritev in projektnih aktivnosti, 1.9.2017 
- Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije partnerjev in mentorjev projekta THE4BEES (Srednja šola 
Ravne na Koroškem, Osnovna šola Črna na Koroškem), 19.6.2017  
- Izdelava načrtov za preizkus vplivanja na vzorce uporabe pri končnih uporabnikih 
- Izdelava zbirnika uporabljenih podatkovnih nizov 
- Izdelava poročila o vgrajenih senzorjih 
- Organizacija 3. delavnice za soustvarjanje (CC-lab) v prostorih Šolskega centra Velenje (Stavbe A, B, C in 
D), 10.10.2017 
- Izdelava končne različice izročka za opis podatkovnih nizov, ki bodo uporabljeni v testni 
  fazi 
- Izdelava končne različice testnih načrtov za izvajanje monitoringa in vplivanje na vzorce 
   uporabe energije med končnimi uporabniki za pilotni projekt ŠCV 
- Udeležba na projektnem sestanku v Fribourgu, Švici 
- Usklajevanje s tehničnimi partnerji (ŠCV, EUDOM) glede pošiljanja zbranih meritev na 
  SDP in izvedbe testne faze 
 
Projekt v izvajanju: Energy@School  (Program Centralna Evropa)  
 
Projekt Energy@School se je začel 1. julija 2016, vodilni partner projekta pa je Unione Dei Comuni Della 
Bassa Romagna. KSSENA bo z njegovim izvajanjem še spodbudila energetsko trajnostni razvoj Savinjskega 
področja in se osredotočila na sistematično usposabljanje učencev in šolskega osebja na področju rabe 
energije, ki bodo tako postali »starejši« in »mlajši energetski skrbniki«. Projekt predvideva implementacijo t.i. 
energetsko pametnih šol, saj bo na sedmih celjskih šolah vzpostavljen merilni sistem za beleženje prihrankov, 
razvila pa se bo tudi pametna mobilna aplikacija, ki bo tudi šolskemu osebju in učencem omogočala 
samostojno spremljanje svojih dosežkov.   
 
Številka projekta: CE744 
Akronim projekta: Energy@School 
Polno ime projekta: Energy@School: energy optimization and behaviour change into school of Central Europe 
Trajanje projekta: 36 mesecev 
Proračun: € 2.581.379,75   
Proračun KSSENA: € 176.100 (85 % sofinanciranje) 
Vodilni partner: Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna, Italija. 
 
Aktivnosti v letu 2017 

- Priprava dveh dokumentov znotraj delovnega paketa WPT1 
- Pomoč pri planiranju investicije za šole Mestne občine Celje 
- Vodenje delovnega paketa WPT3 in koordinacija ostalih partnerjev 
- Organizacija drugega projektnega sestanka in prve študijske ture za partnerje v Celju, 31.1.-

3.2.2017 
- Udeležitev na delavnici za poročanje programa Interreg Central Europe, Ljubljana, 16.2.2017 
- Sestanek s partnerjem MOC, Celje, 23.1.2017 
- Objava in diseminacija dveh newsletterjev projekta  
- Predstavitev projekta na konzorciju LEAS, 13.4.2017 
- Delna izdelava programa za usposabljanje (za upravljalce stavb in učitelje)  
- Izvedba Razširjenega energetskega pregleda za 7 šol v Mestni občini Celje 
- Izdelava poročila o opravljenih energetskih pregledih 
- Priprava energetskih načrtov za 7 osnovnih šol v Mestni občini Celje 
- Tehnična pomoč Mestni občini Celje pri izvajanju investicije 
- Vodenje delovnega paketa WPT3 in koordinacija ostalih partnerjev 
- Prevod, objava in diseminacija dveh Newsletterjev projekta 
- Udeležitev na tretjem projektnem sestanku ter drugem študijskem ogledu za partnerje na 

Poljskem 19.9. – 21.9.2017 
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- Udeležitev na tretjem projektnem sestanku ter drugem študijskem ogledu za partnerje na 
Poljskem 19.9. – 20.9.2017 

- Izdelava programa za usposabljanje Starejših energetskih skrbnikov 
- Sestanek s partnerjem MOC glede investicije 10.7.2017  
- Ogled šol za izvedbo investicije 11.7.2017 
- Ogled izvajanja investicije z MOC 28.8.2017 
- Srečanje z ravnatelji in starejšimi energetskimi skrbniki glede izvajanja usposabljanja 26.10.2017 
- Izvajanje trening programov za starejše energetske skrbnike na 7 osnovnih šolah v Celju 

15.11.2017. 
- Izvajanje poučnih in interaktivnih delavnic za mlajše energetske skrbnike. 

 
Projekt v izvajanju: IMEAS (program Interreg Alpine Space)  
Program: Alpine Space (območje alp) 
Programska prioriteta: 2- Low Carbon Alpine Space 
Programski specifični cilj: SO2.1 - Establish transnationallyintegrated low carbon policy instruments 
Akronim projekta:  IMEAS 
Naslov projekta: Integrated and Multi-level Energy models for the Alpine Space 
Številka projekta: 409 
Vodilni partner: Italian National Agency for New Technologies, Energy and SustainableEconomic 
Development 
Trajanje: 32 mesecev 
Začetek: 2016-11-01 
Zaključek: 2019-06-30 
Budžet projekta: 1.859.855,26 €  
Budžet KSSENA: 178.038,44 €  
 
Aktivnosti v letu 2017: 

- udeležba na drugem projektnem sestanku v Avstriji v mestu Dornbirn (april 2017) 
- priprava projektnega logotipa in ostalih grafičnih podlog za projekt           
- priprava končnega dokumenta Komunikacijska strategija, 
- priprava dokumentov: Design manual, letak, novice,  
- kontinuirano posodabljanje spletne strani projekta (vnos besedil in datotek na platformo), 
- raziskava trga glede možnosti vključevanja ključnih akterjev v projekt, 
- Sodelovanje na številnih on-line konferencah glede samega vodenja projekta, glede delovnih paketov, 

načrta komunikacijskih aktivnosti... 
- posnetek trenutnega stanja za celovito planiranje energetskih strategij.  
- Udeležba na projektnem sestanku in konferenci v Torinu v Italiji (junij 2017) 
- Priprava novic za spletno stran projekta (vsake dva tedna) 
- Priprava podloge za roll-up in ostalih komunikacijskih podlog, 
- Priprava letaka za projekt v vseh partnerskih jezikih, 
- Izbor in imenovanje ključnih deležnikov projekta, 
- Objava članka o projektu v reviji Sejemski Celjan (v okviru celjskega sejma MOS Celje) 
- Pomoč pri pripravi dokumenta: Deliverable D.T3.5.1 - GUIDELINE: SETTING UP A REGIONAL 

ENERGY TEAM  in Deliverable D.T3.5.2 - GUIDELINE: SETTING UP A REGIONAL ENERGY 
AGENCY 

- Priprava na projektno kampanjo (zbiranje predlogov s strani vseh partnerjev) 
- Priprava na projektni sestanek, ki bo potekal v nemškem mestu Muenchen, konec novembra 
- Udeležba na projektnem sestanku v Munchnu in aktivna udeležba v delovnih skupinah  
- Kontinuirano izvajanje komunikacijskih aktivnosti na ravni celotnega partnerstva – objava novic in 

dogodkov na spletni strani ter socialnih omrežjih. 
- Priprava drugega partnerskega poročila za obdobje 01.07.2017 – 31.12.2017– aktivnosti, stroški, 

dosežene ciljne skupine itd. 
- Udeležba na rednih mesečnih telekonferencah glede reševanja sprotnih aktivnosti 
- zbiranje podatkov o relevantnih nacionalnih deležnikih  
- Sodelovanje na konferenci Upravljanje z energijo v alpskih hotelih in predstavitev projekta IMEAS 

 
Projekt v izvajanju: NEW FINANCE (program Interreg Mediteran) 
Glavni cilj projekta je poenostavljanje naložbenih postopkov v energetsko učinkovitost javnih zgradb z 
opredelitvijo in razvojem delovnih strategih za mobilizacijo privatnih investitorjev ter sredstev ESI. Projekt bo 
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osredotočen na efektivno replikacijo ter mreženje med relevantnimi udeleženci iz privatnega ter javnega 
sektorja.  
 
Program: MED (Mediteran) 
Programska prioriteta: 2 - Fostering low-carbon strategies and energy efficiencyin specific MED territories: 
cities, islands and remote areas 
Programski specifični cilj: 2.1  - To raise capacity for better management of energy in public buildings at 
transnational level 
Akronim projekta: NEW FINANCE 
Naslov projekta: New finance for energy efficiency measures in public buildings 
Številka projekta: 1454 
Vodilni partner: North-West Croatia Regional Energy Agency 
Trajanje: 18 mesecev 
Začetek: 2016-11-01 
Zaključek: 2018-04-30 
Budžet projekta: 931,600.37 €  
Budžet KSSENA: 149,949.85€  
 
Aktivnosti v letu 2017 

- Udeležba na začetnem sestanku v Zagrebu (Januar) 
- Priprava metodologije za izbor primerov dobrih praks energetske prenove 
- Priprava izhodišč za spletno platformo 
- Izdelava spletne platforme 
- Evalvacija izbranih primerov dobrih praks 
- Udeležba na mednarodni konferenci v Portu (april) 
- Udeležba na projektnem sestanku v Pescari (Italija) 
- Izvedba projektnega sestanka v Velenju (julij) 
- Sodelovanje pri pripravi komunikacijske strategije in celovite marketinške rešitve 
- Sodelovanje pri pripravi priročnika in materiala za trening deležnikov pri inovativnih oblikah 

financiranja energetskih prenov javnih stavb. 
- Sodelovanje pri pripravi dokumenta »Business case on innovative financing« 
- Izvedba dogodka NEW Finance Alliance Retreat v Ljubljani (oktober) 
- Udeležba na projektnem sestanku in treningu trenerjev na Malti (oktober) 
- Promocija projekta 
- Izdelava promocijskega videa – animacije o inovativnih načinih financiranja energetskih prenov javnih 

stavb 
- Vzdrževanje ter podpora projektnim partnerjem glede spletne platforme 
- Sodelovanje pri izbiri 12 inovativnih poslovnih modelov financiranja projektov energetske učinkovitosti 
- Udeležba na mednarodni konferenci v Krškem (oktober) 
- Izvedba treh treningov o inovativnih finančnih inštrumentih za izbrane deležnike 

(november/december) 
- Posodobitev spletne platforme 
- Aktivno sodelovanje na Skype sestankih 
- Priprava na drugo poročanje 

 
 
Projekt v izvajanju: EcoInn Danube (program Interreg Danube) 
 
Projekt EcoInn Danube je bil odobren v okviru prvega kroga razpisa transnacionalnega programa Interreg 
Danube (Podonavje). Predvideno je, da bo sodelovanje vseh zainteresiranih raziskovalcev, inovatorjev in 
organizacij znotraj projektnih aktivnosti pripomoglo k vzpostavitvi virtualne platforme, ki bo sodelujočim 
organizacijam omogočila predstavitev svojih eko-problemov, inovatorjem pa bo omogočena predstavitev eko-
inovacij in rešitev. Polega tega se bo v okviru organiziranih praktičnih usposabljanj, t.i. Zelenih inovacijskih 
forumov, zbralo več "zelenih poslovnih idej" kot je na primer vzpostavitev platforme, kjer se bodo lahko 
povezovali zainteresirani vlagatelji, start-up podjetja, podjetniki, raziskovalci in razvojno osebje. Projekt bo 
študentom in inovatorjem znotraj Podonavske regije omogočil sodelovanje v poletnih šolah, kjer bodo lahko 
pridobili znanje o udejanjanju eko-inovativnih idej tudi v praksi. Ob koncu projekta se pričakuje, da se bo 
povečala ozaveščenost o okoljskih izzivih in ekoloških rešitvah na področju obnovljivih virov in varčevanja z 
energijo. 
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Glavni cilj projekta:  
Krepitev sodelovanja glavnih akterjev s področja eko-inovacij, s poudarkom na razvoju ter implementaciji eko-
tehnologij v okviru obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Podonavski regiji. 
Osnovni podatki o projektu: 
Program: Interreg Danube (Podonavje) 
Akronim projekta: EcoInn 
Polno ime projekta: Eco-innovatively connected Danube Region 
Trajanje projekta: 30 mesecev (01.12.2016 – 01.05.2019) 
Proračun projekta: 2.126.924,97 € (sofinanciraje s strani ERDF 1.587.447,20 € in s strani IPA 220.439 €) 
Vodilni partner: Slovak Centre of Scientific and Technical Information (Slovaška – SK)   
Partnerstvo: 13 partnerjev, 3 pridruženi, iz 12 evropskih držav 
Spletna stran projekta: www.interreg-danube.eu/ecoinn-danube 
 
Aktivnosti v letu 2017: 

- Udeležba na prvem projektnem sestanku v Bratislavi na Slovaškem (februar 2017)  
- Priprava metodologije za spoznavanje potreb na trgu 
- Priprava vprašalnika za vse partnerske države in postavitev na spletno platformo 1ka.si 
- Priprava dokumenta z navodili kako izvesti delovne sestanke za odločevalce na nacionalnem nivoju 
- Priprava lastnega komunikacijskega načrta s finančno projekcijo za celotno trajanje projekta, 
- Izvedba prvega srečanja nacionalnih deležnikov v PC Standardu (19.05.2017)  
- Priprava metodologije za ugotavljanje nacionalnih posebnosti (administrativno okolje, zakonodaja, 

demografski trendi, spodbude za podjetništvo, itd.) glede spodbujanja in uporabe inovacij v 
partnerskih državah; 

- Sodelovanje na številnih skype konferencah glede samega vodenja projekta, glede delovnih 
paketov,... 

- končna izdelava poročila o rezultatih nacionalnih anket 
- izvedba 2. sestanka nacionalnih (lokalne skupnosti) deležnikov, Vila Rosa Portorož  
      (15.6.2017) 
- sodelovanje na periodičnih telekonferencah za upravljanje projekta 
- udeležba na 2 projektnem sestanku v Budimpešti (26.-27.9.2017) 
- izdelava metodologije ter predlog za izdelavo nacionalnih poročil za priložnosti in  
      omejitve, podporne strukture ter SWOT analizo (D 3.2.1) 
- izvedba platforme za grafični prikaz relevantnih deležnikov – Stakeholder map 
      (izdelava vzorčnih podatkovnih baz, kreiranje uporabniških računov, vzpostavitev 
       povezav, itd.) 
- priprava navodil za zbiranje podatkov o relevantnih nacionalnih deležnikih 
- organizacija mednarodnega sestanka za mednarodne deležnike (program dogodka,  
      rezervacija hotela in prostorov za sestanek in konferenco, dogovor z izvajalci glede 
      postreže s hrano in pijačo v trajanju dogodka, itd.) 
- udeležba sestanka s predstavniki SAŠA inkubatorja glede organizacije mednarodnega  
     sestanka za ključne deležnike ter sodelovanje mentorjev Start:up Velenje na projektnih 
     aktivnostih 
- priprava drugega partnerskega poročila za obdobje 01.07.2017 – 31.12.2017 – 
      aktivnosti, stroški, dosežene ciljne skupine itd., 
- izdelava poročila o nacionalnih priložnostih in omejitvah za spodbujanje eko-inovacij  
- organizacija in izvedba 3.projektnega sestanka v Velenju  
- pridobitev kontaktov nacionalnih strokovnjakov (Expert database)  
 

 
 
Projekt v izvajanju: eCentral (Program Centralna Evropa) 
 
Projekt eCentral je financiran s strani transnacionalnega programa Srednja Evropa (INTERREG CENTRAL 
EUROPE), ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih na področju srednje Evrope. 
Ponuja podporo ključnim zainteresiranim stranem za uresničitev prednosti standarda nZEB (Nearly Zero 
Energy Building) za obnovo in gradnjo javnih skoraj nič-energijskih stavb. Prizadevamo si prikazati 
učinkovitost različnih kombinacij inovativnih tehničnih orodij in naložbenih programov za razvoj projektov 
temeljite obnove stavb in dokumentov strateškega načrtovanja. Glavni rezultati projekta bodo usmerjeni na 
regionalne in lokalne javne organe, ki nimajo dovolj tehničnega in finančnega znanja za razvoj kompleksnih 
projektov energetske učinkovitosti. 
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Tri pilotne javne stavbe (v Sveti Nedelji, Velenju in Budimpešti) bodo pripravljene za prenovo v skladu z 
nacionalnimi standardi nZEB, da bi prikazale učinkovitost najnovejših tehnologij na področju učinkovite rabe 
energije, obnovljivih virov energije, energetskega pogodbeništva in inovativnih shem financiranja. Pilotni 
projekti bodo izpeljani na tri možne načine financiranja: Javno-zasebno partnerstvo, energetsko 
pogodbeništvo in množično financiranje.  
 
Program: Program Centralna Evropa 
Programska prioriteta: 2. Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE 
Programski specifični cilj: 2.1 To develop and implement solutions for increasing energy 
efficiency and renewable energy usage in public infrastructures 
Akronim projekta: eCentral 
Naslov projekta: Energy Efficient Public Buildings in Central Europe 
Številka projekta: CE887 
Vodilni partner: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
Partnerstvo: 8 projektnih partnerjev, 5 držav 
Trajanje: 30 mesecev 
Začetek: 2017-09-01 
Zaključek: 2019-31-12 
Budžet projekta: 2.676,335,80 € 
Budžet KSSENA: 269,467,00 € 

 
Aktivnosti v letu 2017: 
 

- Udeležba na prvem projektnem sestanku  Bračak (september 2017) 
- Priprava dokumentov: poster, letak, projektna novica 
- Energetski pregled pilotne stavbe Andragoški zavod, Ljudska univerza Velenje 
- Priprava podloge za poročilo o delavnici v Velenju 
- Priprava dokumentacije za javno naročilo; izbor zunanjega strokovnjaka za izdelavo študije 

izvedljivosti ter analize stroškov in koristi na pilotni stavbi Andragoški zavod, Ljudska univerza 
Velenje, z uporabo metode množičnega financiranja  

- Predstavitev projekta E-central na mednarodnem srečanju programa Interreg Central Europe 
(Srednja Evropa) v sklopu delavnic PITCH IT, Berlin 22.9.2017  

- Organizacija in izvedba Launch Conference in Peer review delavnice v Velenju v sodelovanju z 
MOV 

- Priprava na izvedbo Crowdfunding kampanije 
 

 
 

Projekt v izvajanju:  Podpora MOV pri izdelavi investicijskega projekta tehnologij na vodik v sklopu 
iniciative regij in mest FCH JU 

 
- Udeležba na periodičnih telekonferencah  
- Sodelovanje na projektnem sestanku ter 2. generalni skupščini v Bruslju, (10.- 11.7.2017) 
- Priprava koncepta za nadaljnji razvoj investicijskega projekta  
- Sodelovanje na usklajevalnih sestankih z Mestno občino Velenje 
- Udeležba tehničnega sestanka s predstavnikom Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega 

združenja SBRA v Bruslju, (12.9.2017) 
- Udeležba na 3. generalni skupščini konzorcija v Bruslju (13.9.2017)  
- Sodelovanje na tehničnem sestanku s Termoelektrarno Šoštanj 
- Nadgradnja in uskladitev koncepta za razvoj investicijskega projekta, raziskava trga in 

ponudnikov 
- Organizacija strokovnega srečanja deležnikov iz regije ter predstavnikov svetovalnega podjetja 

Roland Berger ter izvedba strokovne ekskurzije  
- Obisk centra za vodikove tehnologije v mestu Bolzano 
- Izpolnitev ankete za samoocenjevanje (self-assesment survey Roland Berger)  
- Testiranje in uporaba orodij za pridobivanje sredstev (Funding and financing tool) ter detajlno 

analizo poslovnih primerov (DBA tool). Priprava predlogov za izboljšave ter komuniciranje 
ugotovitev z odgovornim partnerjev.  

- Udeležba na 4. generalni skupščini konzorcija v Bruslju (16.11.2017)  
- Priprava na sodelovanje na transportni konferenci v Bruslju (načrtovana za marec 2018) 
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PRIJAVLJENI PROJEKTI   
 
KeepWarm (program Obzorje 2020) – Odobren 
 
Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov kot posledica proizvodnje energije za ogrevanje in 
hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja s povečanjem njihove učinkovitosti ter spodbujanje tranzicije 
od uporabe fosilnih goriv do obnovljivih energentov. V sklopu projekta se bo skušalo modernizirati sisteme 
daljinskega ogrevanja v 7 državah v sklopu pilotnih projektov, preko povečevanja deleža obnovljivih virov 
energije kot primarnih virov ter izboljšav energetske učinkovitosti omenjenih sistemov.   
 
Program: Horizon 2020 (Obzorje 2020) 
ID razpisa: H2020-EE-2016-2017 
Tema razpisa: EE-02-2017 
Tip aktivnosti: CSA 
Številka projektnega predloga: 784966 
Akronim projekta: KeepWarm 
Polno ime projekta: Improving the performance of district heating systems in Central and East Europe 
Trajanje projekta: 30 mesecev 
Ocenjeni proračun: € 2.098.488,50   
Indikativen proračun KSSENA: € 132.462,50 
Vodilni partner: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Germany 
 
 
Prijava DeCarb (program Interreg Europe) – V FAZI OCENJEVANJA 
 
Podpora energetsko intenzivnih regij (predvsem tistih z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju 
energetske tranzicije z zmanjševanjem negativnih ekonomskih in socialnih vplivov, ocena regionalnih 
prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj z ozirom na razvoj politik za podporo inovacijam ter spodbujanja 
nadaljnje rasti ter doseganja ciljev zniževanja izpustov toplogrednih plinov.  
 
Program: INTERREG EUROPE Programme 2014-2020 - 3rd call 
Programska prioriteta: 3 -  Low-carbon economy 
Programski specifični cilj: 3.1   
Akronim projekta: DeCarb 
Naslov projekta: Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions 
Vodilni partner: DIGITALIS  
Budžet KSSENA: 182,090.15 € 
 
 
Prijava BB-clean (program Interreg Območje Alp) – ODOBREN  V I. FAZI, V POSTOPKU 
OCENJEVANJA II. FAZI 
 
Glavni cilj projekta razvoj usklajenih politik za nizko-ogljično energetiko v skladu s trajnostno rabo biomase za 
proizvodnjo toplote v Alpski regiji. Z ozirom na obstoječe stanje različnih zakonskih in administrativnih okolij v 
partnerskih državah se bo v ta namen izvršil razvoj inovativnih orodij za tehnološko in ekonomsko načrtovanje 
ogrevanja na biomaso v skladu z ciljem po dobri kvaliteti zraka (znižanje trdih delcev) ter omejevanja posledic 
podnebnih sprememb.  
 
Program: Interreg Alpine Space (Območje alp) 
Programska prioriteta: PA 2 : Low Carbon Alpine Space 
Programski specifični cilj: SO2.1 - Establish transnationally integrated low carbon policy instruments 
Akronim projekta: BB-clean 
Naslov projekta: Strategic tools towards a sustainable use of biomass for low carbon domestic heating 
Številka projekta: / 
Vodilni partner: Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Matematica e Fisica "Niccolò Tartaglia" 
Trajanje: 36 mesecev 
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Prijava projektov na 3 razpis programa Interreg Central Europe – V FAZI OCENJEVANJA 
 

1.) MUSICEC 
Spodbujanje sodelovanja med različnimi interesnimi grozdi (STRIPi) in  izobraževalnimi ustanovami. Izvedba 
načrtov pametne specializacije (SI4) na nivoju regije (sodelovanje z RASRjem) 
 
Programska prioriteta:  1.Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive 
Programski specifični cilj: 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for 
strengthening regional innovation capacity in central Europe 
Akronim projekta: MUSICEC 
Naslov projekta: MUtualization of Services for Innovation of Central Europe Clusters 
Vodilni partner: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH 
Budžet KSSENA: 168.800,00 EUR 
 

2.) CREdIT 
Spodbujanje množičnega financiranja (Crowdfoundig) obnovljivih virov energije. Lokalne skupnosti naj bi 
razvite modele in navodila implementirala  v svoje strategije. Pilotni projekt je sončna elektrarna na Grmovem 
Vrhu. 
Programska prioriteta:  2.Cooperating on LOW CARBON strategies in Central Europe 
Programski specifični cilj: 2.2. Improve territorial based low-carbon energy planning strategies and policies 
supporting climate change mitigation 
Akronim projekta: CREdIT 
Naslov projekta: Community-financed Renewable Energy Investments (CREdIT)  
Vodilni partner: ENERGIAKLUB 
Budžet KSSENA: 266.063,00EUR 
 

3.) Mind the GAP 
Prilagajanje na klimatske spremembe in povečanje vzdržnosti lokalnih skupnosti ob ekstremnih vremenskih 
pojavih in podnebnih spremembah. Pilotni projekt Občine Laško je razvoj aplikacije za zgodnje opozarjanje 
pred ekstremnimi vremenskimi pojavi in spremljanje sprememb temperatur v urbanem okolju - centru UHC 
(Urban heat centre effect) 
Programska prioriteta:  4. Cooperating on natural and cultural resources for sustainable growth in CENTRAL 
EUROPE 
Programski specifični cilj: 3.3 To improve environmental mmanagement of functional urban areas to make 
them more livable places 
Akronim projekta: Mind the GAP 
Naslov projekta: Promoting Green and Nature-Based solutions for Climate Change Adaptation in the Central 
Europe Area 
Vodilni partner: Pnec 
Budžet KSSENA: 256.440,37EUR 
 

4.) ENTRAIN 
Povečanje uporabe obnovljivih virov za ogrevanje (biomaso) oziroma prehod na učinkovitejše in  okolju 
prijaznejše rešitve (mali daljinski sistemi na biomaso) 
Programska prioriteta:  2.Cooperating on LOW CARBON strategies in Central Europe 
Programski specifični cilj: 2.2. Improve territorial based low-carbon energy planning strategies and policies 
supporting climate change mitigation 
Akronim projekta: ENTRAIN 
Naslov projekta: ENhancing renewable heaT planning for improving the aiR quAlity of commuNities 
Vodilni partner: Ambiente Italia Ltd 
Budžet KSSENA: 240.900,00 EUR 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
Metodologija za izdelavo letnega poročila 2017: 
 
Pri pripravi letnega poročila smo upoštevali naslednje pravne podlage: 
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 Pravna podlaga 
  Zakon o javnih financah (Url. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 – ZDT-

B, 56/2002 ZJU, 127/2006 – ZJZP, 14/2007 – ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 – 
ZUKN, 107/2010, 110/2011 – ZDIU12,  46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-
ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 
96/2015 - ZIPRS1617) 

  Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Url. RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010) 

  Zakon o računovodstvu (Url. RS št.: 23/1999, 30/2002,  114/2006-ZUE) 
  Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, PU in druge osebe javnega prava (Url. RS 

št.: 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004 (4-8,13-17,21-28. člen), 120/2007, 124/2008, 
58/2010,104/2010, 104/2011 in 86/16) 

  Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Url. 
RS 134/2003, 34/2004, 13/2005,120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015) 

  Navodilo o predložitvi  letnih poročil  pravnih oseb javnega prava (Url. RS št.: 14/2009, 
109/2010) 

  Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url. RS 
št.: 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004, 117/2005, 
138/2006, 120/2007, 124/2008, 112/2009) 

  Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
sredstev (Url. RS št.: 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 
100/2015) 

  Slovenski računovodski standardi 
 

POJASNILA K BILANCI STANJA - obr. 1 
 
SREDSTVA 
 
Stanje sredstev - aktive, na dan 31.12 2017 znaša                                                        378.349 EUR  
in jih sestavljajo: 
 
1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v višini  (AOP 001)                     194.126 EUR 

 
a.)  Konti skupine 00 in 01 (AOP 002 in 003) 
Neopredmetena sredstva in dolg. AČR – 
pravice 

Leto 2016 Leto 2017 Indeks 

Nabavna vrednost premoženjskih pravic  5.960 5.960 100,0 
Popravek vrednosti pravic          4.636 5.182 111,8 
Sedanja vrednost premoženjskih pravic  1.324 778 58,8 

 
V letu 2017 ni bilo nabavljenih nič neopredmetenih sredstev. Sedanja vrednost premoženjskih pravic znaša 
na dan 31.12.2017  778 EUR in je v primerjavi z letom 2016 nižja za 41,2 %. 
 
 
 
b.) Konti skupine 02 in 03 (AOP 004 in 005) 
Nepremičnine    Leto 2016 Leto 2017 Indeks 
Nabavna vrednost nepremičnin 272.807 272.807 100,0 
Popravek vrednosti nepremičnin 222.374 229.398 103,2 
Sedanja vrednost nepremičnin 50.433 43.409 86,1 

 
V letu 2017 ni bilo spremembe nabavne vrednosti nepremičnin. Sedanja vrednost nepremičnin se je 
zmanjšala v primerjavi z letom poprej za 13,9 % in na dan 31.12.2017 znaša 43.409 EUR. 
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c.) Konti skupine 04 in 05 (AOP 006 in 007) 
Oprema in druga opredmetena OS Leto 2016 Leto 2017 Indeks 
Nabavna vrednost opreme  330.039 339.802 102,9 
Popravek vrednosti opreme 163.964 189.863 115,8 
Sedanja vrednost opreme  166.075 149.939 90,3 

 
V letu 2017 je bilo nabavljenega za 3.678 EUR drobnega inventarja in za 7.881 EUR opreme. V večini je šlo 
za nabavo računalniške in pisarniške opreme, za potrebe projekta pa je bil nabavljen tudi merilnik mikroklime. 
Odpisanega je bilo za 1.183 EUR drobnega inventarja in 612 EUR opreme. Sedanja vrednost opreme znaša 
na dan 31.12.2017 149.939 EUR in je za 9,7 % nižja kot v letu 2016. 
 
 
2. Kratkoročna sredstva v višini  (AOP 012)                                                               184.223 EUR 
 
Sestavljajo konti skupine 10-19 (AOP 013-022) 
Vrsta kratkoročnega sredstva Leto 2016 Leto 2017 Indeks 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah 

131.659 68.543 52,1 

Kratkoročne terjatve do kupcev 9.504 6.832 71,9 
Dani predujmi in varščine  40 126 315,0 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 4.792 10.773 224,8 
Druge kratkoročne terjatve  582 3.434 590,0 
Aktivne časovne razmejitve 15.271 94.515 618,9 
Skupaj 161.848 184.223 113,8 

 
 
Stanje na računu na dan 31.12.2017 znaša 68.543 EUR in je za 47,9 % nižje kot leto poprej. Sredstva so 
zadostovala za redna plačila obveznosti. 
 
V letu 2017 so se kratkoročne terjatve do kupcev znižale za 28,1 % in na dan 31.12.2017 znašajo 6.832 EUR.  
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo predvsem na terjatve do ustanoviteljev zavoda, in 
sicer: 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN Leto 2016 Leto 2017 Indeks 
Terjatev do NU proračuna občine 4.792 10.773 224,8 
Terjatev do Mestne občine Velenje 4.167 10.148 243,5 
Terjatev do Mestne občine Celje   / / / 
Terjatev do MO Slovenj Gradec  625 625 100,0 

 
Terjatve so odprte predvsem na osnovi Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornosti 
ustanoviteljev Zavoda, na osnovi odprtih zahtevkov. Ustanoviteljem se mesečno pošiljajo zahtevki za  
pogodbene zneske. Terjatve so usklajene skladno s 37. členom  Zakona o računovodstvu.  V letu 2017 so vsa 
plačila prihajala v skladu s predpisano valuto, preostale terjatve na dan 31.12.2017 do Mestne občine Velenje 
in do Mestne občine Slovenj Gradec pa zapadejo v začetku leta 2018. 
 
 
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 znašajo 94.515 EUR. Aktivne časovne razmejitve 
predstavljajo predhodno nezaračunani prihodki. Predhodno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri 
ugotavljanju poslovnega izida že utemeljeno upoštevajo prihodki, saj je projekt ali del projekta že končan, 
zavod je že izdal zahtevek, za katere pa do konca leta še ni prejel plačila. Razmejitve so knjižene na podlagi 
zahtevkov po posameznih projektih, v višini stroškov, ki so nastali pri realizaciji projekta. Za vse projekte so že 
nastali stroški, za katere je bilo poslano delno poročilo in zahtevek, ki je bil potrjen.  
 
Projekt Leto 2017 
Energy@School 22.096 
IMEAS 32.081 
NEW FINANCE 40.338 
Skupaj 94.515 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Obveznosti  do virov sredstev na dan 31.12.2017 v višini                                            378.349 EUR           
predstavljajo: 
 
Obveznosti do virov sredstev Leto 2016 Leto 2017 Indeks 
1. Kratkoročne obveznosti in pasivne 
časovne razmejitve skupaj (AOP 034): 93.675 53.732 57,4 

Kratkoročne obveznosti sestavljajo:    
Obveznosti za predujme in preplačila (AOP 035) 0 12 / 
Obveznosti do zaposlenih, na podlagi izplačila 
 plač; podlaga obračun plač (AOP 036)  22.492 27.349 121,6 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 
037) 5.394 8.162 151,3 

Druge kratkoročne obveznosti iz posl. (AOP 
038) 19.206 17.427 90,7 

Obveznosti do uporabnikov EKN (AOP 039) 583 782 134,1 
Pasivne časovne razmejitve  46.000 / / 
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti  (AOP 
044) 

286.006 324.617 113,5 

Dolgoročne obveznosti predstavljajo:    
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 
047) 

/ 10.269 / 

Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054) 154.000 126.000 81,8 
Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055) 575 275 47,8 
Obveznosti za neopred. sreds. in opred. 
osnovna sredstva (AOP 056) 

40.469 38.058 94,0 

Nerazporejen presežek prih. nad odhodki (AOP 
058) 

90.962 150.015 164,9 

 
Obveznosti do zaposlenih se nanašajo na decembrske plače, ki so bile poravnane v januarju 2018. 
 
Obveznosti do dobaviteljev so po stanju na dan 31.12.2017 v primerjavi z letom 2016 višje za 51,3 %. Vse 
obveznosti v letu 2017 smo sproti poravnali v skladu s predpisanimi roki, niso se pojavljale težave s plačilno 
sposobnostjo. Preostale obveznosti so se poravnale v začetku leta 2018. 
 
Druge kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2017 znašajo 17.427 EUR in so za 9,3 % nižje kot leto poprej. 
Glavnino zneska predstavlja obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017 v višini in 
obveznost za plačilo DDV v višini 1.039 EUR. Oba bosta poravnana v začetku leta 2018, skladno z zakonsko 
predpisanimi roki. 
 
Obveznosti do uporabnikov EKN predstavljajo obveznosti do Mestne občine Velenje, ki nam mesečno 
zaračunava obveznosti za izvajanje računovodsko-finančnih storitev in za izvajanje del službe za informatiko. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na odložene prihodke. V okviru projekta THE4BEES 
smo prejeli sredstva, katerih del smo uporabili za nakup osnovnih sredstev. Odloženi prihodki se bodo 
uporabili za kritje stroškov amortizacije, ki se bo nanašala na opremo, nabavljeno v okviru projekta. Na dan 
31.12.2017 znašajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve 10.269 EUR. 
 
Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo dolgoročni kredit v višini 322.000 EUR, ki je bil najet pri 
Unicredit banki. V letu 2017 sta bili odplačani dve glavnici v višini 14.000 EUR v skladu s pogodbo. Obveznost 
na dan 31.12.2017 tako znaša še 126.000 EUR. 
Krediti so namenjeni predvsem za financiranje projektov, ki jih naš javni zavod izvaja. Najprej se izvede 
projekt ali le posamezna faza projekta, šele po realizaciji pa lahko uveljavljamo zahtevke za sredstva iz 
proračuna EU, oz. iz proračuna Republike Slovenije za sredstva EU. To obdobje pa je včasih tudi leto dni. Iz 
navedenih razlogov bi lahko nastale težave s plačilno sposobnostjo, ki jo KSSENA tako premošča s krediti. 
 
Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki znaša na dan 31.12.2017 150.015 EUR in je za 64,9 % višji 
kot leto poprej. V letu 2017 se je povišal za višino presežka prihodkov nad odhodki v višini 59.054 EUR. 
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Priloge k Bilanci stanja so tudi obrazci: 

1. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev 
 
Sedanja vrednost premoženjskih pravic znaša na dan 31.12.2017 778 EUR. Celoten znesek predstavlja 
licence za računalniške programe. 
 
V letu 2017 ni bilo spremembe nabavne vrednosti nepremičnin. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 
31.12.2017 znaša 43.408 EUR. V primerjavi z letom 2016 je nižja za vrednost obračunane amortizacije, ki 
znaša 7.025 EUR. 
 
V letu 2017 je bilo nabavljenega za 3.678 EUR drobnega inventarja in za 7.881 EUR opreme. V večini je šlo 
za nabavo računalniške in pisarniške opreme, za potrebe projekta pa je bil nabavljen tudi merilnik mikroklime. 
Odpisanega je bilo za 1.183 EUR drobnega inventarja in 612 EUR opreme. Sedanja vrednost opreme znaša 
na dan 31.12.2017 149.939 EUR in je za 9,7 % nižja kot v letu 2016. 
 
Večjih investicij v osnovna sredstva v letu 2017 ni bilo. 

2. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

Prometa v tem obrazcu ni. 

3. Izkaz finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Prometa na tem obrazcu ni. 
 

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – obr. 3 
 
1. CELOTNI PRIHODKI  so v letu 2017 realizirani v višini                                                 589.772 EUR  
Prihodke sestavljajo: 
 
Prihodki Leto 2016 Leto 2017 Indeks 
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 449.912 586.321 130,3 
         - Prihodki  javnih financ 57.500 61.575 107,1 
         - Prihodki iz sredstev EU 247.546 287.232 116,0 
         - Prihodki tržne dejavnosti 
         - Prihodki donacij 

124.866 
20.000 

219.234 
20.000 

175,6 
100,0 

2. Finančni prihodki  / 1 / 
3. Drugi prihodki     465 / / 
4. Drugi prevrednotovalni poslov. prihodki   1 3.450 / 
SKUPAJ 450.378 589.772 130,9 

 
V prihodkih javnih financ so zajeti prihodki, ki jih zavod prejme od občin ustanoviteljic za povračilo stroškov po 
pogodbi – ti prihodki so v letu 2017 znašali 61.575 EUR: 
- Mestna občina Velenje v višini 54.075 EUR, 
- Mestna občina Celje v višini 0 EUR in 
- Mestna občina Slovenj Gradec v višini 7.500 EUR. 
 
Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2017 znašali 219.234 EUR in so za 75,6 % višji kot v letu 2016. Od tega 
je bilo za 178.767 EUR prihodkov iz tržne dejavnosti kot take, za 40.467 EUR prihodkov pa je bilo ustvarjenih 
v okviru projekta MFE (mirko fotovoltaične elektrarne) na OŠ Gustav Šilih in OŠ Livada. 
 
Prihodki iz donacij predstavljajo znesek, ki ga v skladu s pogodbo prejmemo za delovanje s strani 
Komunalnega podjetja Velenje. 
 
Drugih prihodkov v letu 2017 ni bilo. 
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2. CELOTNI ODHODKI so v letu 2016 realizirani v višini                                         506.815 EUR   
 
Odhodki Leto 2016 Leto 2017 Indeks 
a. Stroške materiala v višini  7.775 EUR predstavljajo: 
          - stroški pomožnega materiala / 123 / 
          - stroški energije 128 127 99,9 
          - odpisi drobnega inventarja 877 3.279 373,9 
          - stroški nadomestnih delov za OS 108 / / 
          - stroški pisarniškega materiala  v 
višini 

867 547 63,1 

          - stroški strokovne literature 237 390 164,4 
          - stroški nabave OS / 2.337 / 
          - drugi stroški materiala  2.599 972 37,4 
          SKUPAJ  4.816 7.775 161,4 
b. Stroške storitev v višini  194.072 EUR predstavljajo: 
          - stroški storitev v zvezi z opravljanjem 
dej. 

93.633 94.102 100,5 

          - stroški vzdrževanja in najemnin 12.374 17.568  142,0 
          - stroški premij in plačilnega prometa 957 616 64,4 
          - stroški komunalnih in prevoznih 
storitev 

692 1.231 177,9 

          - povračila stroškov v zvezi z delom 24.220 28.543 117,8 
          - stroški storitev fiz. oseb, ki ne opr. 
dejavnosti 

14.187 6.654 46,9 

          - stroški reprezentance v višini 3.099 3.437 110,9 
          - stroški drugih storitev 361 314 87,0 
          - stroški intelektualnih storitev, 
svetovanj 

40.284 41.607 103,3 

         SKUPAJ 189.807 194.072 102,2 
c. Stroški amortizacije v višini:                                                   25.822                                           
Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega odpisa z uporabo  predpisanih 
stopenj amortiziranja.  
d. Stroški dela v višini 275.964 EUR  predstavljajo 54.5 % vseh stroškov. Stroške dela 
predstavljajo: 
          - plače in nadomestila plač zaposlenim 
v višini 

186.128 214.488 115,2 

          - povračila zaposlenim v višini 17.024 17.669 103,8 
          - regres za letni dopust 7.093 7.716 108,8 
          - prispevki izplačevalca +dod.pok. v 
višini 

30.113 34.688 115,2 

          - jubilejne nagrade / 289 / 
          - stroški dodatnega pokojninskega 
zavar. 

475 1.114 234,5 

e. Drugi stroški v višini  1.016 EUR predstavljajo: 
          - članarine 1.591 / / 
          - ostali stroški  1 1.016 / 
          - drugi str. iz prejšnjih obrač. obdobij / / / 
f. Finančni odhodki v višini 3.824 2.166 56,6 

 
Javni zavod KSSENA se izrazito ukvarja s storitveno dejavnostjo, zato je posledično največji delež stroškov 
prav iz naslova stroškov dela in stroškov storitev. Od tega je največ stroškov intelektualnih in svetovalnih 
storitev, ki so v letu 2017 znašale 41.607 EUR, kar je za 3,3 % več kot leto poprej, povračil stroškov v zvezi z 
delom v višini 28.543 EUR, kar je za 17,8 % več kot v letu 2016 (ta znesek predstavlja povračila stroškov v 
zvezi s službenimi potovanji) in pa stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki so znašali 94.102 EUR, 
kar je 0,5 % več kot v letu 2016. Največji del stroškov storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti prestavljajo 
stroški založniških, tiskarskih in oblikovalskih storitev, ki so znašali 12.115 EUR, stroški oglaševanja v višini 
19.658 EUR, stroški računalniških storitev, domene in spletne strani v vrednosti 14.178 EUR in finančne 
svetovalne storitve v višini 25.832 EUR.  
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Finančni odhodki so bili v letu 2017 2.166 EUR, kar je za 68,1 % manj kot leto poprej in predstavljajo obresti 
bankam za najete kredite. 
 
 
3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  v višini:                                                     59.054 EUR 
 
V letu 2017 je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 82.957 EUR, davek od dohodka pravnih oseb pa je 
znašal 23.903 EUR. Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka je tako 
skupaj znašal 59.054 EUR. 
Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki se poviša za 59.054 EUR in na dan 31.12.2017 znaša 
150.015 EUR. 

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – obr. 3b 
 

1. Zavod je ustvaril celotne prihodke (CP) v višini                                                           589.772 EUR 
 in sicer: 
 

 Leto 2017 % v CP 
a. iz poslovanja za izvrševanje javne službe v višini 370.538 EUR oz. 62,8 % celotnih 
prihodkov 
          - izvrševanje javne službe  368.807 62,5 
          - od financiranja – javne službe  0 / 
          - drugi prihodki 0   / 
          - prevrednotovalni prihodki 1.730 0,3 
b. prihodki od prodaje blaga na trgu - tržna dejavnost 219.234 37,2 % 

 
V letu 2017 je bilo ustvarjenih skupaj 589.772 EUR prihodkov, od tega 370.538 EUR prihodkov iz naslova 
opravljanja javne službe, kar  predstavlja 62,8 % vseh prihodkov in 219.234 EUR prihodkov od prodaje blaga 
in storitev na trgu (tržna dejavnost), kar predstavlja 37,2 % vseh prihodkov v letu 2017. 
 
 
2. Celotni odhodki (CO) v višini                                                                                       506.815 EUR  
so sestavljeni iz: 
 
Celotni odhodki: Leto 2017 % v CO 
a. Odhodki za izvajanje javne službe 414.075 81,7 
          - stroškov materiala in storitev 142.834 28,1 
          - stroškov dela 267.085 52,7 
          - amortizacija  4.156 0,8 
          - ostali drugi stroški / / 
          - finančni odhodki / / 
          - drugi odhodki / / 
b. Odhodki od prodaje blaga - tržna dejavnost 92.739 18,3 
          - material in storitve 59.013 11,6 
          - stroški dela 8.878 1,7 
          - amortizacije 21.666 4,3 
          - finančni odhodki   2.166 0,4 
          - ostali drugi stroški 1.016 0,2 
          - prevrednotovalni poslovni odhodki / / 

 
V letu 2017 je bilo ustvarjenih skupaj za 506.815 EUR odhodkov, od tega 377.001 EUR odhodkov iz naslova 
izvajanja javne službe, kar predstavlja 81,7 % vseh odhodkov in 92.739 EUR odhodkov od prodaje blaga in 
storitev na trgu (tržna dejavnost), kar predstavlja 18,3 % vseh odhodkov. 
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3. Presežek oz. primanjkljaj v letu 2017 je tako:                                                                                    
 
Presežek oz. primanjkljaj:  Leto 2017 
          - iz javne službe - 43.537 
          - iz tržne dejavnosti + 126.495 

 
V letu 2017 je bilo iz naslova javne službe za 43.537 EUR presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova tržne 
dejavnosti pa je bilo za 126.495 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Davek od dohodka pravnih oseb je v 
letu 2017 znašal 23.903 EUR, tako da skupen presežek prihodkov obračunskega obdobja iz naslova tržne 
dejavnosti z upoštevanjem davka od dohodka znaša 102.591 EUR. 
 
Delitev stroškov tržne dejavnosti je v letu 2017  izdelana na osnovi  dejanskih stroškov, ki se ugotavljajo na 
kontih stroškov.     

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
 
 Leto 2016 Leto 2017 Indeks  
1. Prihodki po načelu denarnega toka 508.396 470.786 92,6 
a. iz prihodkov javnih financ  53,21 % vseh 
prihodkov   

387.433 250.520 64,7 

               - iz sredstev drž. proračuna / / / 
               - iz sredstev občinskih proračunov 57.500 57.500 100,0 
               - iz prejetih obresti 1  / 
               - iz sredstev Evropske unije  304.248 174.687 57,4 
               - iz sredstev drž.proračuna sred.EU 5.684 / / 
               - donacije iz domačih virov -KP 
Velenje  

20.000 18.333 91,7 

b. iz prihodkov tržne dejavnosti 46,79 % vseh 
prih. 

120.963 220.266 182,1 

 
2. Odhodki po načelu denarnega toka                                      446.194 481.435 107,9 
a. odhodki iz javnih financ – 88,3 % vseh 
odhodkov 

380.768 424.997 111,6 

              - plače in druge izdatke zaposlenim  194.352 228.314 117,5 
              - prispevki delodajalcev  28.203 34.002 120,6 
              - izdatki za blago in storitve  144.684 146.615 101,3 
              - investicijski odhodki 9.504 13.900 146,3 
              - plačila domačih obresti 4.025 2.166 53,8 
b. odhodki tržne dej. predstavljajo – 11,7 % 
odhodkov 

65.426 56.437 86,3 

    
3. Presežek prihodkov nad odhodki po 
načelu denarnega toka 

62.202 / / 

4. Presežek odhodkov nad prihodki po 
načelu denarnega toka  

/ 10.648 / 

 
Prihodki po načelu denarnega toka so znašali v letu 2017 470.786 EUR in so za 7,4 % nižji kot leto poprej – 
od tega jih je bilo za 250.520 EUR in prihodkov javnih financ, kar predstavlja 53,21 % vseh prihodkov, 
220.266 EUR pa je bilo prihodkov iz tržne dejavnosti, kar predstavlja 46,79 % vseh prihodkov po denarnem 
toku. 
 
Največja razlika je pri prihodkih iz sredstev EU, saj v letu 2017 še niso bila nakazana sredstva za nekatere 
projekte, za katere so bili zahtevki že potrjeni. Prihodki iz sredstev EU so v letu 2017 znašali 174.687 EUR in 
so za 42,6 % nižji kot v letu 2016. V letu 2017 so bila nakazana sredstva za projekte Euronet 50/50 max 
(21.927 EUR), BIORES (32.007 EUR), EnPC Intrans (21.984 EUR), EE Culture (48.318 EUR), THE4BEES 
(37.132), IMEAS (1.292) in EcoInn Danube (12.027 EUR). 
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Odhodki po načelu denarnega toka so evidentirani na osnovi dejanskih stroškov po posameznem projektu. 
Tržna dejavnost se neposredno evidentira na stroškovnih mestih 14 - tržna dejavnost in 24 - male 
fotovoltaične elektrarne (MFE). 
Odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2017 znašali 481.435 EUR, kar je za 7,9 % več kot v letu 2016. 
Odhodki za izvajanje javne službe so v letu 2017 znašali 424.997 EUR, kar je za 11,6 % več kot v letu 2016 in 
predstavlja 88,3 % celotnih prihodkov. Odhodki iz tržne dejavnosti znašajo 56.437 EUR, kar je za 13,7 % 
manj kot leto poprej in predstavljajo 11,7 % vseh odhodkov. 
 
Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka je v letu 2017 znašal 10.648 EUR. Taka razlika v 
primerjavi z letom 2016 je tudi na račun tega, da v letu 2017 še niso bila nakazana sredstva za projekte, pri 
katerih so v letu 2017 že nastali stroški in za katere so tudi že bili poslani in potrjeni zahtevki. Sredstva naj bi 
bila nakazana v začetku leta 2018.  

Pojasnila k izkazu računa financiranja 
 
 Leto 2016 Leto 2017 Indeks  
Najeti krediti pri poslovnih bankah 50.000 / / 
Odplačilo dolga poslovnih bankah 138.000 28.000 20,3 
Neto zadolževanje / /  
Neto odplačilo dolga 88.000 28.000 31,8 

 
Odplačilo dolga v letu 2017 se nanaša na dolgoročni kredit  pri Unicredit banki s končnim poplačilom v letu 
2022, katerega anuitete se poravnajo dvakrat letno v znesku 14.000 EUR. V letu 2017 sta bili poplačani dve 
glavnici v skupni vrednosti 28.000 EUR. 
 
 
Velenje, februar 2018 
 
 
Računovodska pojasnila pripravil: 
Gregor Jordan, univ. dipl. ekon., l.r. 
Mestna občina Velenje 
 

Pripravil: 
Boštjan KRAJNC, l.r. 

direktor 
tel.: +386 3 896 1 523 

e-mail: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu 
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Predlagatelj: ŽUPAN               Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO in 
76/15), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 01/16-Uradno 
prečiščeno besedilo) dne ________  sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2018

1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 28/17; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. 
odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se 
za leto 2018 načrtuje v orientacijski vrednosti 2.840.699,88 
EUR.« 

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

Številka:  460-02-0002/2017
Datum:         

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10, 75/12, 
47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 
76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS), se načrt ravnanja, ki ga 
sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti, na predlog 
župana, sestoji iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

Tako ZSPDSLS v 11. členu in hkrati 7. člen Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16; v nadaljevanju: 
USPDSLS) določata, da načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 v 22. 
členu določa, da občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti nad 100.000,00 EUR ter letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem, župan pa letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti do 100.000,00 EUR. 

Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem: 
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
je akt strateškega pomena, saj je skladno s 6. členom USPDSLS 
mogoče začeti postopek razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem samo, če je nepremično premoženje vključeno 
v letni načrt razpolaganja z nepremičninami samoupravne 
lokalne skupnosti, prav tako pa je odplačni način pridobitve 
lastninske pravice na nepremičninah v breme proračunskih 
sredstev mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja. 

V skladu s 3. odstavkom 14. člena ZSPDSLS ima župan 
pooblastilo, da odloči o pravnem poslu ravnanja s stvarnim 
premoženjem in takšen pravni posel tudi sklene, pri čemer 
pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje oz. 
razpolaganje, vključenost posameznega stvarnega premoženja 
v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine.

Ocena sedanjega stanja:
Občinski svet sprejema na predlog župana letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine, ki pa se med letom spreminja oziroma dopolnjuje. V 
Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 je 
določeno, da občinski svet sprejema letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v 
posamični vrednosti nad 100.000,00 EUR, župan pa letni 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za 
nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR. Vsak 
začetni mesec tekočega proračunskega leta pa se občinskemu 
svetu v vednost predloži poročilo o realizaciji letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za 
preteklo proračunsko leto.

Cilji in načela načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem:
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem za leto 2018 se zagotavljajo temeljna 
načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih 
lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo transparentnosti oziroma 
preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da 
postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem vodi na tak 
način, da je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih 
postopkov, kot tudi preglednost sprejemanja odločitev. S 
sprejemom predlaganega načrta pa se zasleduje tudi načelo 
javnosti, saj je ravnanje z nepremičnim premoženjem občine 
javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.

Hkrati je sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem načrta ključna faza v izvedbi vseh 
nadaljnjih postopkov prodaje.

Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so 
načrtovani v navedenih višinah:

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2018 se s tem letnim 
načrtom povečajo za 266.862,85 EUR in se sedaj s tem 
načrtom predvidevajo v višini 2.430.699,88 EUR.

Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2018 se s tem 
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letnim načrtom povečajo za 50.000,00 EUR in se sedaj s tem 
načrtom predvidevajo v višini 410.000,00 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2018 se s tem 
letnim načrtom ne predvidevajo v višini.

Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin (zemljišča, 
stavbe ali stavbe z deli stavb ter zemljišča s stavbami) se določi 
v planu proračunskih prihodkov.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine v letu 2018 se pod naslov:

- 2018 – Zemljišča: 
• pod zaporedno številko 31: se vključita nepremičnini, ki se 
nahajata na Lipi. Za nakup predmetnih nepremičnin je zaradi 
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč.

• pod zaporedno številko 32: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja ob Kersnikovi cesti. Za nakup predmetnega zemljišča 
so zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih 
zemljišč.

• pod zaporedno številko 33: se vključita nepremičnini, ki se 
nahajata na Gorici. Pripravil se bo javni razpis za prodajo 
nepremičnin, na katerih je predvidena gradnja stanovanjskega 
objekta.

• pod zaporedno številko 34: se vključijo nepremičnine, ki se 
nahajajo na območju Trebuše. Pripravil se bo javni razpis za 
prodajo nepremičnin primernih za gradnjo poslovno servisnih 
objektov na tem območju.

• pod zaporedno številko 35: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja na Konovem. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi 
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč.

• pod zaporedno številko 36: se vključita nepremičnini, ki 
se nahajata v Vinski Gori. Nepremičnini se bosta menjali za 
zemljišča na tem območju, ki v naravi predstavljajo cesto.

• pod zaporedno številko 37: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja na Lipi. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi 
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč.

• pod zaporedno številko 38: se vključijo nepremičnine, ki se 
nahajajo na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas 
(Tehnološki park).

• pod zaporedno številko 39: se vključita nepremičnini kateri v 
naravi ne predstavljata površino ceste. Predvidena je sklenitev 
menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne 
pogodbe bo MO Velenje pridobila zemljišče preko katerega 
poteka kategorizirana javna cesta LC 450051 – Paka – Lopatnik 
– Lipje.  

• pod zaporedno številko 40: se vključi nepremičnina katero 
kupec potrebuje zaradi zaokrožitve zemljišč v svoji lasti. 
Parcela se izvzame iz javnega dobra ter proda  po primerljivi 
ceni, katero bi določili na podlagi cenitvenih poročil narejenih v 
lanskem letu na tem območju. 

• pod zaporedno številko 41: se vključita nepremičnini kateri v 
naravi ne predstavljata površino ceste. Predvidena je sklenitev 
menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne 
pogodbe bo MO Velenje pridobila zemljišča preko katerih poteka 
kategorizirana javna cesta JP 950452 – Lopatnik – Pristušek. 

• pod zaporedno številko 42: se vključi nepremičnina katera v 
naravi ne predstavlja površino ceste. Predvidena je sklenitev 
menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne 
pogodbe bo MO Velenje pridobila zemljišča preko katerih 
potekata kategorizirani javni cesti JP 950261 – Grabnar – 
Bošnak in LC 450091 – Paka – Paški Kozjak – Gornji Dolič.  

• pod zaporedno številko 43: se vključijo nepremičnine 
katere v naravi ne predstavljajo površino ceste. Predvidena 
je sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi 
menjalne pogodbe bo MO Velenje pridobila zemljišča preko 
katerih potekata kategorizirani javni cesti JP 950261 – Grabnar 
– Bošnak in LC 450091 – Paka – Paški Kozjak – Gornji Dolič.  

- 2018 – Stavbe in deli stavb: 
• pod zaporedno številko 8:  se vključi poslovni prostor ID ZNAK 
964-3160-61 v izmeri 85,01 m2, v stavbi ID 3160 na naslovu 
Efenkova cesta 61 v Velenju, ki stoji na zemljišču 964 2443/11. 
Poslovni prostor je v slabem stanju, zato bi bila potrebna 
temeljita prenova.

      
V Velenju, dne 5. 3. 2018

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

svetovalka I

    mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
  vodja Urada za urejanje prostora 

ŽUPAN
Na podlagi �7. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 01/1�-Uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
                                                                                                  
    

  župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

 



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1�2  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje

   
 

 

 
  Za

p.
št

.
Ši

fr
a 

in
 k

at
as

tr
sk

a 
ob

či
na

Pa
rc

el
na

 š
t.

Ve
lik

os
t (

m
2 )

Vr
st

a 
de

ja
ns

ke
 ra

be
Pr

ed
vi

de
na

 m
et

od
a 

ra
zp

ol
ag

an
ja

O
br

az
lo

ži
te

v 
ek

on
om

sk
e 

ut
em

el
je

no
st

i r
az

po
la

ga
nj

a
O

rie
nt

ac
ijs

ka
 

vr
ed

no
st

i v
 €

/m
2

O
rie

nt
ac

ijs
ka

 
vr

ed
no

st
 v

 €

31
. 

96
4 

Ve
le

nj
e

33
58

/9
33

58
/1

0-
de

l
20

3
31

sk
up

aj
 2

34
tra

vn
ik

ne
po

sr
ed

na
 p

og
od

ba
Za

 n
ak

up
 p

re
dm

et
ni

h 
ne

pr
em

ič
ni

n 
je

 z
ai

nt
er

es
ira

n 
la

st
ni

k 
so

se
dn

jih
 z

em
lji

šč
.

20
,0

0
4.

68
0,

00

32
.

96
4 

Ve
le

nj
e

18
63

/5
5

72
ze

le
ni

ca
ne

po
sr

ed
na

 p
og

od
ba

Za
 n

ak
up

 p
re

dm
et

ne
 n

ep
re

m
ič

ni
ne

 s
o 

za
in

te
re

si
ra

ni
 la

st
ni

ki
 

so
se

dn
je

ga
 z

em
lji

šč
a.

20
,0

0
1.

44
0,

00

33
.

96
4 

Ve
le

nj
e

35
77

/2
33

22
/2

22
8

58
4

sk
up

aj
 8

12
dv

or
iš

če
ja

vn
i r

az
pi

s
P

rip
ra

vi
l s

e 
bo

 ja
vn

i r
az

pi
s 

za
 p

ro
da

jo
 n

ep
re

m
ič

ni
n,

 n
a 

ka
te

rih
 je

 
pr

ed
vi

de
na

 g
ra

dn
ja

 s
ta

no
va

nj
sk

eg
a 

ob
je

kt
a.

31
,0

0
25

.1
72

,0
0

34
.

96
4 

Ve
le

nj
e

32
40

/2
7

32
40

/2
4

32
41

/9
32

41
/8

32
40

/2
8

32
53

/4
9

36
00

/8
-d

el

11
1

1.
07

5
47

4
17

5
18

5
1.

14
4

33
0

sk
up

aj
 3

.4
94

tra
vn

ik
ja

vn
i r

az
pi

s

P
rip

ra
vi

l s
e 

bo
 ja

vn
i r

az
pi

s 
za

 p
ro

da
jo

 n
ep

re
m

ič
ni

n,
 n

a 
ka

te
rih

 je
 

pr
ed

vi
de

na
 g

ra
dn

ja
 p

os
lo

vn
eg

a 
ob

je
kt

a.

31
,0

0
10

8.
31

4,
00

35
.

96
4 

Ve
le

nj
e

21
28

/2
1

45
dv

or
iš

če
ne

po
sr

ed
na

 p
og

od
ba

Za
 n

ak
up

 p
re

dm
et

ne
 n

ep
re

m
ič

ni
ne

 je
 z

ai
nt

er
es

ira
n 

la
st

ni
k 

so
se

dn
je

ga
 z

em
lji

šč
a.

20
,0

0
90

0,
00

36
. 

97
5 

Vi
ns

ka
 G

or
a

85
4/

17
85

4/
19

35 24
0

sk
up

aj
 2

75
tra

vn
ik

m
en

ja
ln

a 
po

go
db

a
N

a 
po

dl
ag

i m
en

ja
ln

e 
po

go
db

e 
bo

 M
O

 V
el

en
je

 o
ds

vo
jil

a 
st

av
bn

o 
ze

m
lji

šč
e,

 p
rid

ob
ila

 p
a 

ze
m

lji
šč

e,
 k

i v
 n

ar
av

i p
re

ds
ta

vl
ja

 c
es

to
.

15
,0

0
4.

12
5,

00

37
.

96
4 

Ve
le

nj
e

33
41

/6
6

10
0

tra
vn

ik
, d

vo
riš

če
ne

po
sr

ed
na

 p
og

od
ba

Za
 n

ak
up

 p
re

dm
et

ne
 n

ep
re

m
ič

ni
ne

 je
 z

ai
nt

er
es

ira
n 

la
st

ni
k 

so
se

dn
jih

 z
em

lji
šč

.
20

,0
0

2.
00

0,
00

38
.

96
4 

Ve
le

nj
e

78
1-

de
l

78
0-

de
l

78
2-

de
l

77
3/

5-
de

l
77

9-
de

l

72
0

13
5

43
0

1.
20

0
12

0
sk

up
aj

 2
.6

05

tra
vn

ik
ja

vn
i r

az
pi

s
P

rip
ra

vi
se

ja
vn

i
ra

zp
is

za
pr

od
aj

o
ne

pr
em

ič
ni

n
z

na
m

en
om

sp
od

bu
ja

nj
a 

po
dj

et
ni

št
va

 v
 M

O
V,

 in
 s

ic
er

 n
a 

ob
m

oč
ju

 p
os

lo
vn

o 
- 

in
du

st
rij

sk
e 

co
ne

 S
ta

ra
 V

as
 (T

eh
no

lo
šk

i p
ar

k)
.

39
,3

7
10

2.
55

8,
85

39
.

95
7 

Š
ka

le
12

34
/4

12
34

/6
17

5
tra

vn
ik

m
en

ja
ln

a 
po

go
db

a
P

o
iz

vz
em

u
iz

ja
vn

eg
a

do
br

a
je

pr
ed

vi
de

na
sk

le
ni

te
v

m
en

ja
ln

e
po

go
db

e.
N

a
po

dl
ag

i
m

en
ja

ln
e

po
go

db
e

bo
M

O
V

pr
id

ob
ila

ce
st

o,
 o

ds
vo

jil
a 

pa
 tr

av
ni

k.
 

20
,0

0
3.

50
0,

00

40
.

95
7 

Š
ka

le
12

34
/5

50
tra

vn
ik

pr
od

aj
na

 p
og

od
ba

P
o

iz
vz

em
u

iz
ja

vn
eg

a
do

br
a

je
pr

ed
vi

de
na

sk
le

ni
te

v
pr

od
aj

ne
po

go
db

e.
 

20
,0

0
1.

00
0,

00

41
.

95
4 

Li
pj

e
13

06
/6

12
86

/2
82

1
tra

vn
ik

m
en

ja
ln

a 
po

go
db

a
P

o
iz

vz
em

u
iz

ja
vn

eg
a

do
br

a
je

pr
ed

vi
de

na
sk

le
ni

te
v

pr
od

aj
ne

po
go

db
e.

N
a

po
dl

ag
i

m
en

ja
ln

e
po

go
db

e
bo

M
O

V
pr

id
ob

ila
ce

st
o,

 o
ds

vo
jil

a 
pa

 tr
av

ni
k.

3,
00

2.
46

3,
00

42
.

95
3 

P
ak

a
57

0/
33

71
tra

vn
ik

m
en

ja
ln

a 
po

go
db

a
P

o
iz

vz
em

u
iz

ja
vn

eg
a

do
br

a
je

pr
ed

vi
de

na
sk

le
ni

te
v

m
en

ja
ln

e
po

go
db

e.
N

a
po

dl
ag

i
m

en
ja

ln
e

po
go

db
e

bo
M

O
V

pr
id

ob
ila

ce
st

o,
 o

ds
vo

jil
a 

pa
 tr

av
ni

k.
 

7,
00

49
7,

00

43
.

26
69

 P
aš

ki
 K

oz
ja

k

66
6/

2
66

9
66

8
67

7/
13

66
7

14
59

tra
vn

ik
m

en
ja

ln
a 

po
go

db
a

P
o

iz
vz

em
u

iz
ja

vn
eg

a
do

br
a

je
pr

ed
vi

de
na

sk
le

ni
te

v
m

en
ja

ln
e

po
go

db
e.

N
a

po
dl

ag
i

m
en

ja
ln

e
po

go
db

e
bo

M
O

V
pr

id
ob

ila
ce

st
o,

 o
ds

vo
jil

a 
pa

 tr
av

ni
k.

7,
00

10
.2

13
,0

0

SK
UP

AJ
2.

43
0.

69
9,

88

PR
IL

O
G

A 
1:

 N
ač

rt 
ra

zp
ol

ag
an

ja
 z

 n
ep

re
m

ič
ni

m
 p

re
m

ož
en

je
m

 o
bč

in
e 

v 
le

tu
 2

01
8

20
18

 - 
Ze

m
lji

šč
a 

   



13.  marec 2018 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 28/ stran 1��

            27. seja Sveta Mestne občine Velenje

   
 

 
        Za

p.
 š

t. 
Ši

fr
a 

in
 k

at
as

tr
sk

a 
ob

či
na

Pr
ed

vi
de

na
 m

et
od

a 
ra

zp
ol

ag
an

ja
O

br
az

lo
ži

te
v 

ek
on

om
sk

e 
ut

em
el

je
no

st
i r

az
po

la
ga

nj
a

8.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
o 

zb
ira

nj
e 

po
nu

db
pr

az
no

 s
ta

no
va

nj
e

SK
UP

AJ

O
pi

s 
pr

ed
m

et
a 

pr
od

aj
e 

(p
ar

ce
ln

a 
št

ev
ilk

a,
 n

as
lo

v,
  v

rs
ta

 
ra

be
, v

el
ik

os
t, 

št
ev

ilk
a 

st
av

be
, š

te
vi

lk
a 

de
la

 s
ta

vb
e)

41
0.

00
0,

00

tro
so

bn
o 

st
an

ov
an

je
, o

ko
li 

86
 m

2
50

.0
00

,0
0

20
18

 –
 S

ta
vb

e 
in

 d
el

i s
ta

vb

O
rie

nt
ac

ijs
ka

 v
re

dn
os

t €



       13. marec 2018GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1��  / Številka 28

27. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN                 Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 964 3577/2)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, ID 
znak parcela 964 3577/2, v izmeri 228 m2, iz javnega dobra.

Nepremičnina postane 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:  465-05-0007/2018-318
Datum:  
 
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 964 3577/2, v izmeri 228 m2, 
ima status stavbnega zemljišča znotraj ureditvenega območja 
naselij.

Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v 
korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna nepremičnina 
izvzame iz javnega dobra. 
Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra 
postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem prometu.

V Velenju, 5. 3. 2018

                                                                                     Pripravil:
Bojan Lipnik, l.r.  

                                                                                svetovalec I

                                        mag. Branka Gradišnik, l.r.  
             vodja Urada za urejanje prostora 

ŽUPAN:
Na podlagi �7. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/1� – uradno prečiščeno besedilo)  
predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep 
sprejme.    
         
                                               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 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska 

Gora iz javnega dobra 
(ID znak parcela 975 854/17)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, ID 
znak parcela 975 854/17, v izmeri 35 m2, iz javnega dobra.

Nepremičnina postane 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:  465-05-0127/2014-318
Datum:  
 
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 975 854/17, v izmeri 35 m2, 
ima status stavbnega zemljišča znotraj ureditvenega območja 
naselij.

Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v 
korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna nepremičnina 
izvzame iz javnega dobra. 

Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra 
postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem prometu.

V Velenju, 5. 3. 2018
 Pripravil:

Bojan Lipnik, l.r.  
                                                                                svetovalec I

                                        mag. Branka Gradišnik, l.r.  
             vodja Urada za urejanje prostora 

ŽUPAN:
Na podlagi �7. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/1� – uradno prečiščeno besedilo)  
predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep 
sprejme.
       

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

Predlagatelj: ŽUPAN                Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz 
javnega dobra (ID znak parcela 953 570/33) 

in v k. o. 2669 Paški Kozjak 
iz javnega dobra (ID znak parcel 2669 677/13 

in 667)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID 
znak parcela 953 570/33, v izmeri 71 m2 in ID znak parceli 
2669 677/13 v izmeri 100 m2 in 667 v izmeri 294 m2 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:  465-05-0043/2014-604
Datum:  

 
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnine ID znak parcela 953 570/33, v izmeri 71 m2, ima 
status stavbnega zemljišča zunaj ureditvenega območja naselij 
– del in status kmetijskega zemljišča – del, ID znak parcela 2669 
677/13, v izmeri 100 m2  ima status stavbnega zemljišča zunaj 
ureditvenega območja naselij in ID znak parcela 667, v izmeri 
294 m2 ima status stavbnega zemljišča zunaj ureditvenega 
območja naselij.

Glede na to, da predmetne nepremičnine niso več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v 
korist vsakogar, je smiselno, da se predmetne nepremičnine 
izvzamejo iz javnega dobra. 

Predmetne nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra 
postale last MO Velenje in bodo kot takšne v pravnem 
prometu.

V Velenju, 9. 3. 2018

 

                                                                                   Pripravii:
Marina Krmpotič, dipl. inž. grad., l.r.

 
Vodja Urada za komunalne dejavnosti 

    Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag., l.r.

    Vodja Urada za urejanje prostora
   mag. Branka Gradišnik, l.r.

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 3/16 – UPB2) predlagam svetu, da ta 
sklep sprejme.

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

Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: OSNUTEK	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 8. člena Zakona 
o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 
11/11, 28/11 Odl.US in 98/13), 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17), 3., 5., 17. in 49. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 
76/15) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo)  na svoji _____ seji, dne ___________ 
sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zunanjem 
oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 11/12 in 20/12; v nadaljevanju kratko: 
Odlok).

2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni, tako da se glasi: »V MOV je 
oglaševanje dovoljeno na obstoječih objektih ter nepremičnih 
in premičnih vrstah objektov za oglaševanje.«

3. člen  
V tretjem odstavku 13. člena se črta zadnji stavek.

4. člen
V prvem odstavku 15. členu se črta zadnji stavek.

5. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena, ki se glasi: »Taksna 
obveznost nastane z dnem postavitve taksnega predmeta 
(objekta za oglaševanje). Taksna obveznost preneha z dnem 
odstranitve taksnega predmeta.  
V primeru, da komisija ugotovi, da so objekti za oglaševanje 
postavljeni brez soglasja, lahko izda ugotovitveno odločbo, v 
kateri določi obveznost plačila takse.
Ne glede na to, da komisija izda ugotovitveno odločbo o plačilu 
takse, se lahko izvajalce oglaševanja sankcionira skladno z 20. 
in 21. členom tega odloka.«

6. člen
V 19. členu se briše besedilo: »pristojni organ občinske uprave.« 
in se nadomesti z besedilom: »skupni organ občinske uprave 
oz. Medobčinska inspekcija, redarstvo in varstvo okolja.«.  

7. člen
Na začetku prvega odstavku 20. člena se briše besedilo: 
»pristojni organ občinske uprave za nadzor« in se nadomesti 
z besedilom: »skupni organ občinske uprave oz. Medobčinska 
inspekcija, redarstvo in varstvo okolja«.  
Na koncu prvega odstavka se briše pika in se doda besedilo: 
»in veljavnimi prostorskimi akti.«.

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

Številka: 015-02-0005/2010
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
PRAVNA PODLAGA
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 
• Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 
41/07, 103/07-ZPolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US in 98/13)
• Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17)
• Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 
in 15/17 – odl. US)
• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – 
ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)
• Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
1/16 – uradno prečiščeno besedilo)

OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
V obstoječem Odloku o zunanjem oglaševanju v Mestni 
občini Velenje, ki omogoča učinkovito izvedbo oglaševalske 
komercializacije mestnih prostorov, se 2. člen spremeni in sicer 
tako, da se dovoli oglaševanje tudi na obstoječih objektih, kar 
sedaj v odloku ni bilo opredeljeno.

Spremeni se tretji odstavek 13. člen, kjer se črta zadnji stavek, 
ki je bil sedaj v odloku zapisan dvakrat. 
Prav tako se črta zadnji stavek prvega odstavka ter spremeni 
se drugi odstavek 15. člena. S tema spremembama bo mogoča 
izdaja ugotovitvene odločbe, s katero se bo določila obveznost 
plačila takse tudi v primeru, ko izvajalec oglaševanja postavi 
objekt za oglaševanje in na njemu oglašuje brez soglasja 
Mestne občine Velenje. 

Spremembi v 19. in 20. členu določata, da nadzor nad 
izvajanjem določb tega odloka opravlja skupni organ občinske 
uprave oz. Medobčinska inspekcija, redarstvo in varstvo okolja 
in da le ta določi skladnost ne le s tem odlokom, temveč tudi z 
veljavnimi prostorskimi akti. 

OCENA SEDANJEGA STANJA
Oglaševanje je pomemben tržni vidik vsakega poslovanja, 
organizacije prireditve ali dogodka, ki pa v segmentu zunanjega 
oglaševanja nujno vodi v degradacijo bivalnega okolja. S svojo 
prisotnostjo vedno spreminja mestni prostor, zakriva poglede, 
je lahko nevarno za promet, predvsem pa je vizualno stresno, 
saj je zasnovano tako, da privlači pozornost. 
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NAČELA
Pri snovanju Odloka o oglaševanja smo sledili naslednjim 
načelom:
- zagotoviti gospodarstvu in organizatorjem prireditev možnost 
posredovanja tržno ali prireditveno zanimivih informacij v 
mestni prostor,
- ohraniti zmerno obremenitev okolja z oglasnimi sporočili v 
našem mestu in jih kanalizirati v določena območja, 
- kot nadomestilo za degradacijo mestnega okolja z oglasnimi 
sporočili zagotoviti primerne vzvode za plačilo sorazmernega 
nadomestila v občinski proračun,
- omogočiti operativno rabo odloka v praksi z jasno definiranimi 
možnostmi oglaševanja, načinih dopolnitve, izvajanjem 
obveznosti oglaševalcev in sankcijami.

OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Ocenjujemo, da bo z realizacijo določil odloka prihodek v 
občinski proračun iz tega področja bistveno večji. V primeru 
drobnega oglaševanja v mestu, za katerega pripravljamo javni 
razpis, bomo lahko v primeru, da se nihče ne prijavi na razpis, 
obračunali taksno obveznost obstoječemu izvajalcu, kar sedaj 
ni mogoče. S tem bomo pridobili nekaj tisoč evrov iz postavke 
drobnega oglaševanja v mestu (plakatni otoki, večinoma v peš 
coni). 

Velenje, 6. 3. 2018

Pripravili:
Brigita Fučik, l.r.

Petra Meža, l.r. 

Vodja Urada za urejanje prostora:
mag. Branka GRADIŠNIK, l.r. 

 

Župan:
Na podlagi  �7. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/1� – uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
                         

          
župan Mestne občine Velenje

                   Bojan KONTIČ, l.r.
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POROČILO O URESNIČEVANJU ZASTAVLJENIH UKREPOV PROJEKTA SLOVENIA GREEN 
VELENJE 

 
I. 

 
Velenje je prejelo v mesecu maju 2016 bronasti znak v okviru projekta Zelena shema slovenskega turizma – 
Slovenia Green. 
 
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) – Slovenia Green poteka pod okriljem Slovenske turistične 
organizacije. ZSST je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na 
vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, ki je namenjen tako 
destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom.  
 
Z izvedbo postopka smo pridobili celovit vpogled v trajnostni razvoj Velenja in mednarodno primerljivo oceno. 
Najmočnejša kategorija Velenja je bila Varnost in destinacija. Najšibkejša pa Turizem in poslovanje. Na 
področju turizma je bilo potrebno sprejeti strategijo razvoja turizma s poudarkom na razvijanju turizma preko 
celega leta, ustrezno kadrovsko in finančno podpreti turistično organizacijo, spodbujati turistične ponudnike k 
pridobivanju zelenih znakov, razvijati zelene dobavne verige, ki bodo vključevale izdelke in pridelke iz 
lokalnega okolja, spremljati ekonomske učinke turizma ter spodbujati vključevanje žensk na vodilna mesta v 
turizmu. 
 

II. 
Na podlagi prejete ocene smo pričeli s pripravo načrta in nabora ustreznih ukrepov za izboljšave, ki smo jih 
umestili v Strategijo razvoja in trženja turizma v MOV 2017 – 2021 in bodo izvedeni do leta 2021.  
 
Tabela 16 - operativni cilji in ukrepi razvojne prioritete Ljudje in okolje 
OPERATIVNI CILJ UKREPI 

A.1 Koordinacija delovanja 
deležnikov turistične destinacije 
Velenje 

A.1.1 Vzpostavitev in delovanje operativne delovne skupine turistične destinacije 
Velenje (SGD) 

A.3 Razvoj kadrov in  organizacij A.3.1 Izobraževanje in usposabljanje (SGD) 
 
A.3.3 Krepitev turistične konkurenčnosti in kakovosti (SGD) 

A.3.3.1 Spodbujanje (in sofinanciranje) pridobivanja znakov kakovosti za 
turistične ponudnike, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma 
(SGD) 
A.3.3.2 Povečevanje deleža lokalno pridelane hrane v turistični verigi 
vrednosti (SGD) 
A.3.3.3 Integracija lokalnih produktov, znanja in podjetij v turistično 
verigo vrednosti (SGD) 
A.3.3.4 Nadgrajevanje koncepta dostopnega turizma (SGD) 
A.3.3.5 Merjenje ekonomskih učinkov turizma (SGD) 

A.4 Razvojno sodelovanje A.4.1 Spodbujanje turističnega podjetništva  

A.4.2 Uvajanje uravnotežene delitvene ekonomije 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 -  operativni cilji in ukrepi razvojne prioritete Turistična infrastruktura 
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OPERATIVNI CILJ UKREPI 

C.3 Trajnostna mobilnost in celostna 
prometna strategija 

 

C.3.1 Strategija mehke mobilnosti (SGD) 

C.3.2 Izboljšanje javno prometnih povezav (SGD) 

C.3.3 Strategija merjenja in minimiziranja ogljičnega odtisa (SGD) 

 
III. 

V okviru projekta so bili do konca leta 2017 izvedeni naslednji ukrepi: 
Ukrep A.1.1: Vzpostavitev in delovanje operativne delovne skupine turistične destinacije Velenje  
V destinaciji je bila vzpostavljena operativna delovna skupina (ODS), ki je odgovorna za uresničevanje 
strategije razvoja turizma v Velenju. Skupino sestavljajo predstavniki javnega, zasebnega in nevladnega 
sektorja (MOV, Zavod za turizem ŠD, Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Muzej premogovništva Slovenije, Turistično 
društvo Velenje, Kamp Jezero).  
 
Ukrep A.3.1: Izobraževanje in usposabljanje 
Programi izobraževanja in usposabljanja za turistične deležnike se izvajajo kontinuirano (najmanj dvakrat 
letno). Na podlagi analize stanja so bila predlagana naslednja izobraževanja: izobraževanje s področja 
varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe (SGD), organizacija trajnostnih dogodkov (SGD), 
izobraževanje zelenih koordinatorjev in zelenih ekip (SGD), uvajanje uravnotežene delitvene ekonomije, 
merjenje, minimiziranje in kompenzacija ogljičnega odtisa (SGD), usposabljanje za pravilno javljanje podatkov 
o gostih pristojnim službam. 
 
Organizacija trajnostnih dogodkov; 
Pikin Festival – je trajnostno in družbeno-odgovorno naravnan festival (2017 glavna tema Podeželje; material 
za ustvarjalne delavnice je v večini v ponovni uporabi, ima humanitarno noto); 
17. svetovni Festival praženega krompirja (2017) – lokalne zelene prehranske verige, ponovna uporaba 
krožnika (glineni krožniki). 
Evropski teden mobilnosti - Dan brez avtomobila (september 2016, 2017) 
Trajnostna mobilnost za zeleno Velenje - zaključna prireditev CPS (april 2017) 
Tematsko vodenje za občane: Zeleni sprehod skozi Velenje (april 2017) 
Promenada okusov (kulinarična tržnica lokalnih gostinskih ponudnikov – preko 20 ponudnikov, junij in 
september 2017). 
 
Izobraževanja zelenega koordinatorja in članov ekipe:  Uporaba družbenih omrežij za trženje zelenih 
turističnih produktov, Global green destination Day Ljubljana, Zeleni forum, delavnica CPS – akcijski načrt 
(december 2016), Posvet turistične kooperative in sodobni poslovni sistemi (julij 2016), Kje so meje 
slovenskega turizma ?(februar 2017). 
 
Izvedli smo izobraževanja: Green Guides (november 2016), v okviru konference »Skupnost po meri 
invalidov« smo v sodelovanju s turističnimi vodniki Slovenije pripravili prispevek na temo Senzorno ovirane 
osebe v turizmu, izobraževanje za nove turistične vodnike maj 2017 (ob koncu izobraževanj smo podelili 
vodniške izkaznice 28 lokalnim turističnim vodnikom destinacije Šaleška dolina (od tega 11 starih in 17 novih), 
Nesnovna kulturna dediščina kaj bi z njo? (november 2016). 
 
Januarja 2017 je bil sprejet Kodeks za trajnostno naravnane turistične vodnike s katerim so 
seznanjeni turistični vodniki destinacije Velenja. 
 
Izvedena je bila delavnica prireditve brez odpadkov, je to mogoče (oktober 2016).  
 
Izobraževanje s področja varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe (SGD) bo izvedeno 
v letu 2018. Na temo varovanja okolja je bil izveden projekt Zeleno Velenje 30 let po ekološki sanaciji. 
Razstava na prostem prikazuje pot, ki jo je Velenje prehodilo od močno degradiranega okolja do enega 
najkvalitetnejših bivalnih okolij v državi. Pripravljena je bila ob 30. obletnici velikega ekološkega protesta, ki je 
na Titovem trgu v Velenju potekal 8. novembra 1987. V Muzeju Velenje so v sodelovanju z Inštitutom ERICo 
Velenje ob tej obletnici pripravili tudi publikacijo in scenarij za kratek dokumentarni film (september 2017). 
 
Usposabljanje za pravilno javljanje podatkov o gostih pristojnim službam 
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V mescu novembru 2017 je AJPES v PC Standard predstavil novosti pri poročanju v turizmu. AJPES je 
vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis) za poročanje podatkov o 
gostih in prenočitvah (eTurizem). Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so v preteklosti poročali predpisane 
podatke (iz knjige gostov) Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, morajo po 
novem poročati podatke preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim 
dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje 
poročanje po sedanjem sistemu ne bo več mogoče. Po novem je dovolj, da so predpisani podatki poročani le 
ENKRAT v aplikacijo eTurizem in ne več posebej Policiji, SURS in občini, kot slednje izvajate sedaj. Način 
plačila turistične takse občini ostaja nespremenjen. Občina bo po novem podatke o prihodih in prenočitvah 
turistov za nastanitvene obrate pridobi neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem). 
 
Ukrep A.3.3: Krepitev turistične konkurenčnosti in kakovosti 
Spodbujanje (in sofinanciranje) pridobivanja znakov kakovosti za turistične ponudnike, ki jih priznava 
Zelena shema slovenskega turizma. 
Lokalne ponudnike smo večkrat pozvali k sodelovanju na nacionalnem Javnem razpisu »Spodbujanje 
uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve« z namenom spodbujanja pravnih in 
fizičnih oseb k uvajanju ekološkega managementa in standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter 
spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka, verificiranega s strani SLOVENIA  
GREEN. Upravičeni stroški: stroški svetovalnih storitev na področju ekološkega managementa ter stroški, 
povezani z uvedbo okoljskega znaka, izvajanje promocije in gradiva. Višina sofinanciranja: do 100 % 
upravičenih stroškov (maj 2017, november 2017). Mladinski hotel Velenje ima med predvidenimi aktivnostmi 
prijavo na razpis v letu 2018. 
 
Ukrep A.3.3.2 Povečevanje deleža lokalno pridelane hrane v turistični verigi vrednosti (SGD) 
Na področju povečanja deleža lokalno pridelane hrane v turistični verigi smo gostince spodbujali k 
vključevanju lokalnih pridelkov v njihovo ponudbo. Med večjimi ponudniki gostinskih storitev je Gorenje 
Gostinstvo, d.o.o., ki vključuje približno tretjino lokalnih proizvodov v svojo ponudbo.  
 
Ukrep A.3.3.3 Integracija lokalnih produktov, znanja in podjetij v turistično verigo vrednosti (SGD) 
Nove lokalne produkte, znanje in podjetja vključujemo v turistično verigo najprej s predstavitvijo na spletni 
strani Zavoda za turizem ŠD http://www.velenje-tourism.si/velenje/narejeno-v-velenju. Nekateri produkti se 
vključijo v prodajo kot spominki, nekateri se vključijo kot storitev v turistične produkte itd. 
 
Ukrep A.3.3.4 Nadgrajevanje koncepta dostopnega turizma (SGD)  
Izvedene so bile naslednje aktivnosti: izgradnja taktilnih oznak pri prečkanju ceste Hotel Paka-mestno 
središče (2017), postavitev otroškega prilagojenega igrala (dostopen tudi za otroke s posebnimi potrebami) ob 
Velenjski plaži (2017). 
 
Ukrep A.3.3.5 Merjenje ekonomskih učinkov turizma (SGD) 
Ekonomske učinke turizma merimo s pridobivanjem podatkov z AJPES-a, SURS-a in spremljanja Turistične 
takse. 
 
Ukrep A.4.1: Spodbujanje turističnega podjetništva  
V okviru Podjetniškega centra  -  Saša Inkubator, d.o.o. so potekali različni dogodki, za razvoj podjetniških idej 
in tudi s tem spodbujanje podjetništva: Erasmus za mlade podjetnike (8.4.2016), Start:up Europe week 
Velenje (7.2.2017), Balkan start:up 2017 (18.-20.10.2017) in Start:up vikend Šolski center Velenje (9. – 11. 
11. 2017). 
 
Ukrep A.4.2: Uvajanje uravnotežene delitvene ekonomije 
Pripravljena in potrjena je prijava projekta »Čarobnost podeželja« v okviru mehanizma LAS, ki se bo izvajal v 
letih 2018 in 2019, vrednost projekta pa znaša 80.312,95 evro. V okviru operacije bodo oblikovani kakovostni 
integralni zeleni turistični produkti skupaj z mrežama turistično-informacijskih točk (TIP) in ponudnikov 
(partnerjev 20) storitev na podeželju Šaleške doline v okviru podpornega okolja. Operacija zajema 
vključevanje različnih ponudnikov (turističnih) storitev Šaleške doline, pozicioniranje produktov na turističnih 
trg, oglaševanje in marketing. 
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Ukrep C.3.1: Strategija mehke mobilnosti 
Strategija mehke mobilnosti je del Celostne prometne strategije, ki je bila sprejeta v letu 2017.  
Izvedeni ukrepi v letu 2017: kolesarska steza na Gorici; pločnik na Gorici; umirjanje prometa na Rudarski cesti 
in Kavčah (ležeči policaji); dodatna stojala za kolesa Titov trg 1; poslikave na parkiriščih pred vrtci; izgradnja 
pločnika na Šlandrovi; obnova podhoda pod Kidričevo in Šaleško; kolesarska stojala pred glasbeno šolo; 
osvetlitev, prenova podhoda pri pošti in  prehoda pri Momaxu; 2 avtobusa LOKALC imata EURO6 motor. 
 
Ukrep C.3.2: Izboljšanje javno prometnih povezav 
Ena od identificiranih težav na področju razvoja turizma v Velenju je njegova dostopnost oz. povezanost s 
preostalimi deli Slovenije (in širše). V izvajanju sta projekta Smart COmmuting in Chestnut, preko katerih bo 
pripravljena regijska Celostna prometna strategija in vzpostavljen stik s prevozniki. 
 
 
Ukrep C.3.3: Strategija merjenja in minimiziranja ogljičnega odtisa  
Vpliv turizma na podnebne spremembe ni nezanemarljiv. Posebej sta sicer pereča letalski promet in 
križarjenja, a tudi potovanja z zasebnimi cestnimi prevoznimi sredstvi signifikantno obremenjujejo okolje.  
Za izvedbo ukrepa želimo pridobiti nepovratna sredstva preko JR Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo za 
podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Z LAS Raznolikost 
podeželja, LAS OD POHORJA DO BOHORJA in LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE želimo 
prijaviti projekt sodelovanja na temo jezer. Za Velenjska jezera želimo pripraviti v smeri zaščite naravne 
dediščine jezer strateški načrt varovanja, razvoja in upravljanja naravne dediščine. Naš namen je vzdrževanje 
in izboljšanje kakovosti jezerske vode, ki omogoča nadaljnji trajnostni razvoj na, v in ob jezerih. Pri pripravi 
aktivnosti bomo upoštevali občinski program varovanja okolja, projekt Slovenia Green (vpliv obiskovalca na 
okolje – minimizacija ogljičnega odtisa) in dejstvo, da želimo že nekaj let vključiti Velenjsko jezero med 
kopalne vode. Razpis bo predvidoma objavljen novembra 2018 in posledično bo izvedba v letu 2019/2020. 
 

IV. 
 

Projekti v izvajanju, ki pomembno vplivajo na izvedbo zastavljenih ukrepov v prihodnosti: 
 

EU projekti  
 ECCR (2016-2019) - izkoriščanje kulturne dediščine reformacije 
 AgriGo4Cities (2017-2019) - urbano vrtičkarstvo 
 CHESTNUT (2016-2019) - celostno prometno načrtovanje funkcionalnih urbanih središč 
 eGUTS (2016-2019) - okolju prijaznim in varnim prometnim sistemom 
 Smart COM (2017-2020) - izdelava regionalnih celostnih prometnih strategij 
 BOOSTEE-CE (2017-2020) - energetska učinkovitost javne infrastrukture  
 eCENTRAL (2017-2020) - energetsko učinkovitost javnih objektov 
 HICAPS (2017-2020) - revitalizacija in vrednotenje grajskih parkov 
 RUINS (2017-2020) - vrednotenje in varovanje arheološke dediščine (Trajnostna ponovna uporaba, 

ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi«. Celovit načrt upravljanja 
arheoloških ostankov gradu Šalek) 

 PlastiCircle (2017-2021)- izboljšanje verige odpadne embalaže (krožno gospodarstvo) 
             http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/10063  
 
CTN Staro Velenje (2018 – 2019) - Prenova in oživitev mestnega jedra  
 

 
Številka: 403-04-0002/2017 
Datum: 9. 3. 2018 
 
 
 
Pripravila:  
Urška GABERŠEK, l.r.                                                                                          Alenka REDNJAK, l.r.  
višja svetovalka                                                                                         vodja Urada za razvoj in investicije 
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Predlagatelj:                                                                 Faza: PREDLOG	
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,	
VOLITVE IN IMENOVANJA	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37a. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 
- odl. US in 11/18 - ZSPDSLS-1) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) na ____seji, 
dne _________ sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju mandata članu Sveta Mestne 

občine Velenje

I.
Zaradi smrti preneha mandat članu Sveta Mestne občine 
Velenje Andreju Kuzmanu.

II.
Občinska volilna komisija na podlagi tega sklepa izvede 
postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi 
Nova Slovenija – krščanski demokrati.

III.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014-160
Datum:         
 
                                                                                                             

župan Mestne občine Velenje                                                     
                                                    Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Dne 6. 3. 2018 je preminil član Sveta Mestne občine Velenje 
Andrej Kuzman. Na podlagi Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članu Sveta Mestne občine Velenje Občinska volilna 
komisija izvede postopek za potrditev mandata naslednjemu 
kandidatu na listi Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Velenje, 9. 3. 2018

Pripravila: 
Irena Hladin Škoberne, l.r.                                                       

  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Na podlagi �2. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/1� - uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 
                                                                                                                         

predsednik komisije                                                                    
                                                Bojan Škarja, l.r.   

VPRAŠANJA IN POBUDE 
SVETNIC IN SVETNIKOV SVETA MESTNE 

OBČINE VELENJE 

pisni odgovori

11. februar 2018
Zap. št. 231
Članica sveta Erika KLJUN ROŠKAR je podala naslednjo 
pobudo:
1. Glede na prejeti dopis s strani gospoda Asmirja 
Bečarevića, dajem pobudo, da ga povabimo na naslednjo 
sejo, kjer bo imel besedo. Menim, da ni bilo prav, da mu 
mestni svet ni dal priložnosti, da pojasni stališča Sindikata 
delavcev rudarstva in energetike Slovenije. Pravzaprav 
nisem vedela, da je gospod v dvorani, poleg tega so ga 
nekateri svetniki videli, da je večkrat dvignil roko, a ni dobil 
priložnosti za besedo. 
ODGOVOR:
Na seji Sveta Mestne občine Velenje smo dali besedo 
povabljenemu, generalnemu direktorju Premogovnika Velenje 
mag. Golobu, ki nam je predstavil razmere, dogajanje in vizijo 
razvoja. V kolikor bi želeli slišati nasprotno stališče, bi povabili 
predstavnikov vseh sindikatov in predstavnika sveta delavcev. 
Znano je, da ima SDRESS včlanjen manjšinski delež zaposlenih, 
v primerjavi s članstvom v drugih sindikatih, kar pomeni, da tudi 
ne more govoriti v imenu večine zaposlenih na Premogovniku 
Velenje. Torej bi za prikaz reprezentativnega stanja morali 
povabiti vse akterje.
Poleg tega pa sta se dan pred sejo Sveta MOV, v ponedeljek, 5. 
februarja 2018, vodstvi Premogovnika Velenje in HTZ Velenje 
ponovno sestali z vsemi socialnimi partnerji (SPESS, SDRES, 
Svet delavcev PV in HTZ), da bi poiskali skupni dogovor glede 
zaključevanja leta 2017. Rezultat je podpisan Dogovor o 
zaključevanju leta 2017, ki so ga podpisali sindikat SPESS ter 
Svet delavcev PV in HTZ.
Odgovor so pripravili v kabinetu župana.

6. februar 2018
Zap. št. 230
Članica sveta Breda KOLAR je podala naslednjo pobudo:
1. Vedno več je sovražnega in neprimernega govora. Tako 
v medijih, prav tako pa v ustanovah in tudi na sejah Sveta 
MOV. Zato dajem pobudo, da se pripravi zaveza proti 
uporabi sovražnega govora, ki se jo ponudi v podpis vsem 
svetnikom.
ODGOVOR:
24. marca 2015 ste članice in člani Sveta Mestne občine 
Velenje sprejeli Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih 
predstavnikov Mestne občine Velenje. Namen kodeksa je bil 
določiti standarde obnašanja, ki se pričakuje od izvoljenih in 
imenovanih predstavnikov pri opravljanju njihovih dolžnosti, in 
seznaniti občanke in občane s standardi obnašanja, ki jih imajo 
pravico pričakovati od izvoljenih in imenovanih predstavnikov. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

5. februar 2018
Zap. št. 229
Članica sveta Breda KOLAR je podala naslednjo pobudo:
1. Dajemo pobudo, da se na  semaforjih na prehodih za 
pešce, kjer je po mnenju pescev prekratek cas prizgana 
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zelena luc za prehod, namestijo odstevalniki. Tako bodo 
pesci tocno vedeli, koliko casa imajo na razpolago za 
prehod ceste. Gre predvsem za prehode pri Mercatorju na 
Saleski cesti ter pri Zdravstvenem domu. Po moznosti pa 
se kje.
ODGOVOR:
V križišču delujejo semaforji s prilagojenimi intervali. Zaradi 
načina delovanja preučujemo možnost postavitve odštevalnikov 
za pešce. Če se bo pokazalo, da jih je možno urediti, jih bomo 
postavili.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. februar 2018
Zap. št. 228
Član sveta Fran SEVER je podal naslednjo pobudo:
1. Dajem pobudo, da se takoj, ko bodo vremenske razmere 
omogočale uredi cesta iz Gorice v Šalek (proti Efenkovi 
cesti). Ko se pripelješ čez križišče je napet- zgrbančen 
asfalt, ki je zelo moteč. Prav tako predlagam, da se zakrpa 
luknja na Foitovi cesti iz smeri Gorenja proti krožišču pri 
Vili Bianci.
ODGOVOR:
Zadevo bomo sporočili vzdrževalci ceste, podjetju VOC, d. d., ki 
bo nevarna mesta saniral v sklopu rednega vzdrževanja cest.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

30. januar 2018
Zap. št. 227
Članica sveta Breda KOLAR je podala naslednjo pobudo:
1. V mestu je vedno več uporabnikov električnih koles. 
Zato v svetniški skupini SMC dajemo pobudo, da se zanje 
namestijo stojna in polnilna mesta.
ODGOVOR:
V sklopu razpisa Ministrstva za infrastrukturo za ukrepe 
trajnostne mobilnosti, na katerega se MOV prijavlja v mesecu 
marcu 2018, so upravičeni stroški tudi postavitev električnih 
polnilnic. Mestna občina Velenje že preverja možnost prijave 
postavitve nekaj električnih polnilnic v sklopu postavitve novih 
parkirišč za kolesa. 
V okviru dobljenega EU projekta »Smartcomm« je v sklopu 
pilotnega ukrepa predvidena postavitev dveh električnih 
stebričkov na dveh različnih Bicy postajah ter nakup štirih 
električnih koles v sklopu sistema Bicy.
V okviru dobljenega EU projekta »Chestnut« je v sklopu 
pilotnega ukrepa predvidena postavitev nove Bicy postaje na 
železniški postaji, ki bo imela pet navadnih in pet električnih 
priključnih mest; predviden je tudi nakup petih električnih koles 
v sklopu sistema Bicy.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

29. januar 2018
Zap. št. 226
Članica sveta Anita LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednje 
vprašanje:
1. Svetniško vprašanje, ki ga izpostavljam v nadaljevanju, 
je vezano na ureditev in prestavitev otroškega igrišča v KS 
Cirkovce. V KS Cirkovce otroško igrišče meji na lokalno 
cesto, parkirišče in športno igrišče. Prostor je zelo majhen 
in omejen. Ker šola ne uporablja vrta, ki je bil na spodnji 
strani šole, me zanima, ali je možnost, da se otroško igrišče 
prestavi na del, kjer je bil včasih šolski vrt? 
Otroci bi lahko skozi glavni ali stranski šolski vhod, brez 

prečkanje prometnih površin, dostopali bolj varno na 
igralne površine. Zaradi razpoložljivosti večjega prostora, 
bi bila dana možnost postavitve še dodatnih igral. 
Zgodi se, da kljub zavarovani površini igrišča, žoga ali 
kakšen drug športni rekvizit prileti na cestno površino, ki 
je tik ob igrišču. Tako obstaja visoko tveganje za varnost 
otrok. Promet na lokalni cesti Cirkovce - Graška Gora se 
z leti močno povečuje. Lastnik zemljišča, kjer je bil vrt, je 
MOV.
ODGOVOR:
Pobudo bomo proučili. Bomo pa najprej počakali na vpis otrok 
v šolo in vrtec za naslednje šolsko leto. Šele nato se bomo 
posvetovali o nadaljnjih usmeritvah.  
Odgovor so pripravil v uradu za družbene dejavnosti. 

29. januar 2018
Zap. št. 225
Članica sveta Anita LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednjo 
pobudo:
1. Podajam svetniško pobudo vezano na zagotavljanje 
varnosti v cestnem prometu na lokalni cesti Cirkovce 
- Šenbric. Varnost udeležencev v cestnem prometu na 
lokalni Cesti Cirkovce – Šenbric je vse bolj ogrožena. 
Navajam nekaj vzrokov:
1.    V zadnjih letih so v gozdu na cestnem odseku Cirkovce 
– Šenbric naredil veliko škode podlubniki, ki povzročajo 
propadanje dreves. Tako se pojavljajo številna področja, 
kjer je gozd močno izkrčen, neporaščen, propadla drevesa 
pa padajo tudi na vozišče omenjene ceste.
2.    Posledično strmo pobočje, ki je na spodnjem delu 
cestišča, predstavlja veliko nevarnost zaradi nezavarovanih 
prepadov v globino (priložene fotografije iz terena).  
�.    Lokalno cesto Cirkovce – Šenbric koristi vedno več 
udeležencev v cestnem prometu. 
�.    Zelo je tudi povečan promet, saj to cesto koristimo 
tako lokalni prebivalci, kot tudi drugi prometni udeleženci 
iz drugih regij, saj je to relacija (bližnjica), ki vodi proti 
Koroški.
Dajem pobudo, da se omenjeni cestni odsek, z vidika 
zagotavljanja varnosti udeležencev v cestnem prometu, 
temeljito pregleda in ustrezno ukrepa. Predlagam, da se 
na kritičnih mestih zagotovijo cestno odbojne oziroma 
varnostne ograje.
ODGOVOR:
S predstavnikom vzdrževalca cest in prometne signalizacije 
si bomo ogledali problematične odseke na omenjeni cesti in 
po potrebi izdali delovni nalog za postavitev jeklene varnostne 
ograje.
Odgovor so pripravil v uradu za komunalne dejavnosti. 

24. januar 2018
Zap. št. 224
Članica sveta Erika KLJUN ROŠKAR je podal naslednjo 
pobudo:
1. Dajem pobudo za ureditev semaforja v križišču pri 
Premogovniku Velenje.
ODGOVOR:
Omenjeni semafor je na območju Občine Šoštanj, ne Mestne 
občine Velenje.
Odgovor so pripravil v uradu za komunalne dejavnosti. 
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