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Predlagatelj:ŽUPAN
Na podlagi 26. in 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo in 7/2017)
predlagam

Razširitev dnevnega reda
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Predlagatelj:			
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na
____seji, dne _________ sprejel

3. seje Sveta Mestne občine Velenje

UGOTOVITVENI SKLEP

Predlagam, da se dnevni red 3. seje Sveta Mestne občine
Velenje razširi tako da se:

O PRENEHANJU MANDATA ČLANICI
SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV
JAVNIH DOBRIN

- na 3. točko uvrsti Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- na 29. točko uvrsti Poročilo o deli Glasbene šole Fran Korun
Koželjski Velenje za leto 2018.

I.
Saša Nežmah je podala pisno izjavo, da odstopa kot članica
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, zato ji z 9. 4. 2019
preneha mandat.
II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Ostale točke se preštevilčijo.

Velenje, 3.4.2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Številka: 032-03-01/2018
Datum:
                                                                                                   
                                                   župan Mestne občine Velenje
			                              Bojan KONTIČ
                                                                                                  
      
OBRAZLOŽITEV:
Svet MO Velenje je na 1. izredni seji 18. 12. 2018 sprejel Sklep
o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Imenovanih je bilo 7 članov, ena izmed imenovanih članic je
tudi Saša Nežmah. Saša Nežmah je 8. 1. 2019 podala pisno
izjavo, da odstopa kot članica Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin.
Velenje, 2. 4. 2019
Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo)
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
                                                                                                
predsednik komisije                                                                 
   Bojan ŠKARJA, l.r.

            3. seja Sveta Mestne občine Velenje

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

stran  / Številka 2/3

Predlagatelj:			

Faza: PREDLOG

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1 in 26/07 in 18/08) in
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik
št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 26/17 in 10/18) na ______ seji, dne
_________ sprejel naslednji

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV V SVET
JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM
VELENJE
I.
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje se
imenujeta:
- Irena Poljanšek Sivka, članica
- Drago Martinšek, član
II.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2018
Datum:  
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo
vložene naslednje kandidature:
1. Član sveta Matjaž Pečovnik je vložil kandidaturo in soglasje
za kandidata Matjaža Pečovnika.
2. Članica sveta Darinka Mravljak je vložila kandidaturo in
soglasje za kandidata Igorja Meha.
3. Član sveta Andrej Vrbec je vložil kandidaturo in soglasje za
kandidatko Suzano Kavaš.
4. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za
kandidatko Ireno Poljanšek Sivka.
5. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za
kandidata Draga Martinška.
6. Član sveta Matej Jenko je vložil kandidaturo in soglasje za
kandidatko Selmo Pavlović.
Članoma Sveta JZ Zdravstveni dom Velenje 19. maja 2019
poteče štiri-letni mandat, zato je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na 2. dopisni seji dne 25. 2.
2019 sprejela sklep o začetku kandidacijskega postopka za
imenovanje dveh članov v Svet JZ Zdravstveni dom Velenje.
Kandidature so se zbirale do 15. 3. 2019 do 13. ure.
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Člani komisije so o vloženih kandidaturah glasovali in z večino
glasov odločili, kot je razvidno iz predloga sklepa.
Velenje, 1. 4. 2019
Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo)
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
               predsednik komisije
               Bojan ŠKARJA, l.r.
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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
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Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 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 ČLANOMA
SVETA ZAVODA OŠ GORICA VELENJE
I.
Nina Kozlevčar in Jan Škoberne sta podala pisni izjavi, da
odstopata kot člana Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje, zato
jima z 9. 4. 2019 preneha mandat.
II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2018
Datum:
                                                   župan Mestne občine Velenje
			                           Bojan KONTIČ
                                                                                                 
         
OBRAZLOŽITEV:
Jan Škoberne je 20. 3. 2019 podal pisno izjavo, da zaradi
stalnega prekrivanja obveznosti ne more sodelovati na sejah
sveta zavoda OŠ Gorica, zato se je odločil, da odstopa kot
član sveta zavoda. Prav tako je Nina Kozlevčar 21. 3. 2019
podala pisno izjavo, da zaradi pomanjkanja časa in službenih
obveznosti odstopa kot članica sveta zavoda.
Velenje, 1. 4. 2019
Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo)
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
                                                                                                  
                          predsednik komisije                                         
                                  Bojan ŠKARJA, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. 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,
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji ….. seji, dne
….. sprejel naslednje

SKLEPE

o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne
poravnave med MOV, TEŠ in HSE
1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil z vsebino osnutka
sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij, ki ga sklenejo
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Holding
Slovenske elektrarne, d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
in Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Cesta Lole Ribarja 18,
3325 Šoštanj, ki je priloga k temu sklepu.  
2. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil z vsebino osnutka
sodne poravnave, ki jo skleneta Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Cesta
Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, ki je priloga k temu sklepu.
3. člen
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana za podpis
predlaganega sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij
in podpis predlagane sodne poravnave v vsebini kot sta bila
predložena svetu Mestne občine Velenje.
4. člen
Ti sklepi začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 353-04-0003/2016
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem so naslednji akti:
29. 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, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), ki določa, da občinski
svet kot najvišji organ občine odloča tudi o drugih zadevah, ki
jih določa zakon in statut občine.
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2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) je vložila tožbo
zoper družbo Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. (v nadaljevanju:
TEŠ), za plačilo pogodbeno dogovorjene odškodnine za
okoljsko škodo za leto 2016 v višini 750.000,00 EUR s pripadki
(ki je bila pogodbeno dogovorjena s Sporazumom z dne              
9. 5. 2014, sklenjenim med MOV, TEŠ in HSE). Gospodarski
spor med MOV kot tožečo stranko in TEŠ kot toženo stranko
se vodi pred Okrožnim sodiščem v Celju, opr. št. I Pg 123/2018.
TEŠ pa z nasprotno tožbo od MOV   zahteva po nasprotni
tožbi vrnitev plačane pogodbeno dogovorjene odškodnine
za okoljsko škodo za leti 2014 in 2015 v višini 1.812.908,01
EUR s pripadki (gospodarski spor opr. št. I Pg 345/2018). Oba
gospodarska spora sta se združila v skupno obravnavanja po
opr. št. I Pg 123/2018.
Kljub vloženi tožbi in nasprotni tožbi, so si MOV in TEŠ skupaj
z družbo Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. (v nadaljevanju:
HSE) prizadevali rešiti predmet spora, zaradi česar so potekala
redna pogajanja med udeleženci. Glede na negotov izid obeh
gospodarskih sporov, je sklenitev sodne poravnave ugodna
tako za MOV kot tudi za TEŠ. V primeru, da MOV ne bi uspela
s svojim tožbenim zahtevkom in bi TEŠ uspel, bi bila obveznost
plačila MOV (v celoti ali deloma) zelo velika obremenitev za
občinski proračun.

sredstva za izvedbo projektov, ki bodo prispevala k izboljšanju
kakovosti življenja prebivalcev lokalne skupnosti, kot to izhaja
iz sklenjenega sporazuma.

V Velenju, 2. 4. 2019

Pripravili:                                                                                    
             Suzana Žinić, univ. dipl. prav., l.r.
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, univ. dipl. prav., l.r.
							
mag. Iztok MORI, l.r.
       direktor občinske uprave

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo)
predlagam svetu Mestne občine Velenje, da te sklepe
sprejme.

S sklenitvijo sporazuma o medsebojnih razmerjih se MOV, TEŠ
in HSE dogovorijo, da:
- MOV in TEŠ umakneta tožbi,
- MOV, TEŠ in HSE ustanovijo posebno komisijo, ki bo iskala
možnosti za znižanje obratovalnih stroškov in posledično
znižanje cene toplotne energije,
- bosta MOV in TEŠ pristopila k pripravi skupnega projekta
»nakup avtobusov na gorivne celice/vodik in izgradnjo polnilnice
za vodik ter proizvodne enote vodika«, na podlagi katerega si
bosta skupaj prizadevali prejeti nepovratna sredstva, ki so pogoj
za izvedbo projekta. TEŠ bo zgradil/postavil polnilnice za vodik
za osebna vozila in avtobuse in bo zagotavljal vodik MOV 10
let od pričetka obratovanja polnilnice za vodik ter sofinanciral
nakup avtobusov na gorivne celice/vodik v višini 50% izdatka
MOV za nakup avtobusov na vodik, vendar največ do višine
300.000,00 EUR. V kolikor do realizacije tega projekta ne bo
prišlo najkasneje do konca leta 2020, se TEŠ in MOV zavežeta,
da bosta pristopili in realizirali druge projekte, ki se nanašajo na
izboljševanje kakovosti življenja prebivalcev lokalne skupnosti
in sicer bo TEŠ zagotovil enak obseg financiranja, kot bi ga
sicer zagotovil pri izvedbi skupnega projekta »nakup avtobusov
na gorivne celice/vodik in izgradnjo polnilnice za vodik ter
proizvodne enote vodika«,
- bodo MOV, TEŠ in HSE tudi v bodoče iskale projekte in hkrati
sodelovale pri prizadevanjih na projektih, ki bodo tudi nadalje
izboljševali kakovost življenja v lokalni skupnosti.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
MOV bo na podlagi sklenjenega sporazuma o ureditvi
medsebojnih razmerij in sklenjene sodne poravnave, ki ima
učinek pravnomočno razsojene zadeve oziroma pravnomočne
sodne odločbe,    odpisala TEŠ-u dolg v višini 750.000,00
EUR, vendar bo na podlagi sklenjenega sporazuma pridobila
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župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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SPORAZUM O UREDITVI MEDSEBOJNIH RAZMERIJ
ki ga sklenejo:
MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje,
ki jo zastopa župan Bojan KONTIČ,
ID za DDV: SI49082884, matična številka: 5884268
(v nadaljevanju: MOV),
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa generalni direktor mag. Stojan NIKOLIĆ,
ID za DDV: SI99666189, matična številka: 1662970
(v nadaljevanju: HSE)
in
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d. o. o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj,
ki jo zastopa direktor Mitja TAŠLER,
ID za DDV: SI92189903, matična številka: 5040388
(v nadaljevanju: TEŠ)
1. člen
Stranke sporazuma kot nesporno ugotavljajo, da:
-.

-.
-.
-.

pred Okrožnim sodiščem v Celju, opr. št. I Pg 123/2018 teče gospodarski spor med MOV
kot tožečo stranko oziroma kot toženo po nasprotni tožbi in TEŠ kot toženo stranko
oziroma kot tožečo po nasprotni tožbi za plačilo pogodbeno dogovorjene odškodnine za
okoljsko škodo za leto 2016 v višini 750.000,00 EUR s pripadki (ki je bila pogodbeno
dogovorjena s Sporazumom z dne 9. 5. 2014, sklenjenim med MOV, TEŠ in HSE) in po
nasprotni tožbi za vračilo plačane pogodbeno dogovorjene odškodnine za okoljsko
škodo za leti 2014 in 2015 v višini 1.812.908,01 EUR s pripadki;
v zvezi s problematiko cene toplotne energije obstaja skupen interes po ustanovitvi
posebne komisije, ki bo iskala možnosti za znižanje obratovalnih stroškov in posledično
znižanje cene toplotne energije;
je v teku priprava skupnega projekta na področju mobilnosti (mestni javni potniški
promet) med MOV in TEŠ glede nakupa avtobusov na gorivne celice/vodik in izgradnje
polnilnice za vodik ter proizvodne enote vodika,
želijo stranke s tem sporazumom z medsebojnim popuščanjem celostno rešiti sporna in
negotova razmerja in vprašanja, ki so predmet tega sporazuma, in sodelovati v bodoče
na sporazumen in miren način.
2. člen
Pravdni postopek Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. I Pg 123/2018

MOV in TEŠ se zavezujeta, da bosta najkasneje do 25. 4. 2019 v gospodarskem sporu
Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. I Pg 123/2018 sklenili sodno poravnavo, s katero se bosta
odpovedala vsaka svojemu tožbenemu zahtevku, in sicer:
. MOV tožbenemu zahtevku na plačilo pogodbeno dogovorjene odškodnine za
okoljsko škodo za leto 2016 v višini 750.000,00 EUR s pripadki;
. TEŠ pa tožbenemu zahtevku (po nasprotni tožbi) na vrnitev že plačane pogodbeno
            3. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran  / Številka 2/3

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

3. april 2019

dogovorjene odškodnine za okoljsko škodo za leti 2014 in 2015 v višini 1.812.908,01
EUR s pripadki;
pri čemer bo vsaka stranka nosila svoje pravdne stroške zgoraj navedenega gospodarskega
spora.
Stranki po sklenitvi sodne poravnave iz naslova Sporazuma z dne 9. 5. 2014 in glede
zahtevkov iz navedenega gospodarskega spora druga do druge ne bosta imeli nobenih
zahtevkov več.
Strankama so vse podrobnosti navedenih sporov znane.
Usklajen osnutek sodne poravnave je priloga predmetnemu sporazumu.
Stranke se strinjajo, da je za omejeno rabo prostora potrebna ustrezna sistemska rešitev, ki bo
tematiko obravnavala celostno, pri čemer se stranke za dosego tega cilja zavežejo prizadevati
in sodelovati.
3. člen
Cena toplotne energije
Stranke sporazuma se zavedajo, da je TEŠ regulirani proizvajalec toplote za daljinsko
ogrevanje (regulirani proizvajalec), ki ima v skladu z veljavno zakonodajo le pravico do
povračila upravičenih stroškov, ki so nujno potrebni za izvajanje proizvodnje toplote ter da
kot regulirani proizvajalec distributerju toplotne energije za daljinsko ogrevanje zaračunava
dobavljeno toplotno energijo po ceni, kateri je Agencija za energijo podala soglasje.
Stranke sporazuma se zavezujejo, da bodo skupaj ustanovile komisijo, ki bo hitro in
učinkovito ter z najvišjo skrbnostjo iskala možnosti za znižanje obratovalnih stroškov in
posledično znižanje cene toplotne energije. V primeru, da komisija soglasno najde možnosti
za znižanje cene toplotne energije, bo TEŠ Agenciji za energijo podal novo vlogo za podajo
soglasja k izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje. Stranke se zavezujejo, da bodo pri
tem druga drugi dovolile vpogled v vse za to relevantne podatke, ki vplivajo na določitev
cene toplotne energije, pri čemer se vse stranke zavezujejo ravnati skladno z omejitvami
vezanimi na varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
Posamezna stranka lahko v komisijo imenuje največ dva (2) člana.
4. člen
Skupno sodelovanje pri projektu: mestni avtobusi na gorivne celice/vodik
TEŠ in MOV se zavezujeta pristopiti k pripravi skupnega projekta iz 3. alineje 1. člena tega
sporazuma (nakup avtobusov na gorivne celice/vodik in izgradnja polnilnice za vodik ter proizvodne
enote vodika), na podlagi katerega si bosta skupaj prizadevali prejeti nepovratna sredstva, ki
so pogoj za izvedbo tega projekta.
MOV bo na razpisu kandidirala za nepovratna sredstva za nakup avtobusov na gorivne
celice/vodik, TEŠ pa za nepovratna sredstva za izgradnjo polnilnice za vodik za polnjenje
avtobusov in osebnih vozil ter dodatne enote za proizvodnjo vodika (elektrolizer). Vsaka
stranka je dolžna storiti vse, da se vloži popolna prijava na razpis v določenem roku in si s
skrbnostjo dobrega gospodarstvenika prizadevati za uspeh.
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TEŠ se zavezuje, da bo v primeru prejema po oceni TEŠ zadostne višine nepovratnih sredstev
(za izgradnjo polnilnice za vodik za polnjenje avtobusov in osebnih vozil ter dodatne enote za
proizvodnjo vodika (elektrolizer)):

. zgradil/postavil polnilnico za vodik za osebna vozila in avtobuse ter dodatno enoto
za proizvodnjo vodika, s katerimi bo zagotavljal zadostno količino vodika za potek
javnega avtobusnega prevoza na gorivne celice na območju MOV in občine Šoštanj
(cca. 83 kg/dan) in:

. Mestni občini Velenje sofinanciral nakup avtobusov na gorivne celice/vodik v višini
50% izdatka MOV za nakup avtobusov na vodik, a največ do višine 300.000,00 EUR,
v kar so vključ ene vse davč ne in druge obveznosti TEŠ;
. Mestni občini Velenje zagotavljal vodik (po ocenjeni vrednosti od 4,00 do 6,00
EUR/kg vodika), primeren za avtobuse na gorivne celice/vodik, in sicer 10 let od
pričetka obratovanja polnilnice za vodik in dodatne enote za proizvodnjo vodika;

. sam zagotovil finančna sredstva kot razliko od pridobljenih nepovratnih sredstev iz
naslova prijave na razpis do ocenjene vrednosti izvedbe projekta izgradnje polnilnice
za vodik za osebna vozila in avtobuse ter dodatne enote za proizvodnjo vodika
(elektrolizer).
Izvedba projekta se v času sklepanja tega sporazuma ocenjuje na konec leta 2020 oz. je
odvisna od pridobitve nepovratnih sredstev za izvedbo projekta iz 3. alineje 1. člena tega
sporazuma.
Pogodbene stranke bodo sklenile poseben sporazum, v katerem bodo podrobno/natančno
uredile njihova pogodbena razmerja glede skupnega projekta iz tega člena sporazuma V
kolikor se tekom projekta izkaže, da je drugačna ureditev bolj ekonomična, stranki soglašata,
da je s posebnim sporazumom možno predmetno razmerje drugače urediti.
5. člen
V primeru, da do realizacije projekta iz tretje alineje 1. člena ter 4. člena tega sporazuma iz
kateregakoli razloga ne bo prišlo oziroma ga MOV in TEŠ iz kateregakoli drugega razloga
ne bosta realizirali najkasneje do konca leta 2020, se TEŠ in MOV zavezujeta, da bosta takoj
po ugotovitvi, da projekt ne bo realiziran, pristopili k iskanju in izvedbi drugih projektov, ki
se nanašajo na izboljševanje kakovosti življenja prebivalcev v lokalni skupnosti.
TEŠ se v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena zavezuje, da bo sodeloval pri izvedbi teh
projektov tako z lastnimi sredstvi in finančnimi sredstvi v višini najmanj v vrednosti, ki jo bi
sicer TEŠ namenil za nakup avtobusov na gorivne celice/vodik in izgradnjo polnilnice za
vodik te proizvodne enote vodika ter dodatne enote za proizvodnjo vodika (elektrolizer), a
največ do višine 600.000,00 EUR.
MOV predlaga, katere projekte bi izvajala skupaj s TEŠ, v kolikor pa soglasja MOV in TEŠ
glede teh projektov ni možno doseči, TEŠ ista sredstva nameni MOV za porabo s ciljem
izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev v lokalni skupnosti.
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo tudi v bodoče iskale projekte in da bodo hkrati
sodelovale pri prizadevanjih na projektih, ki bodo tudi nadalje izboljševali kakovost življenja
v lokalni skupnosti.
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6. člen
Medsebojne obveznosti, obveščanja in druga vprašanja v zvezi s tem sporazumom stranke
usklajujejo preko svojih predstavnikov.

Predstavnik na strani MOV:
…
Predstavnik na strani HSE:
…
Predstavnik na strani TEŠ:
…
7. člen
Če pri tem sporazumu kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali
posredniku javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev
posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je osebi
javnega sektorja povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku, posredniku ali osebi javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta sporazum ničen.
8. člen
Sporazum je napisan v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po en
(1) izvod. Pisna oblika je pogoj za veljavnost tega sporazuma; vse spremembe in dopolnitve
tega sporazuma morajo biti sklenjene v pisni obliki, sicer so brez vsakega pravnega učinka.
Če bi bila posamezna določba tega sporazuma neveljavna, to ne vpliva na veljavnost
preostalih določil in le-te ostanejo v veljavi, neveljavne določbe pa se nadomestijo z
določbami veljavnih predpisov.
Stranke sporazuma se dogovorijo, da si bodo prizadevale vse spore iz tega sporazuma
reševati sporazumno.
Sporazum je sklenjen in začne veljati, ko ga podpišejo vse stranke sporazuma.
V Ljubljani, ____________________

V Velenju, __________________

HSE d. o. o.

Mestna občina Velenje

Mag. Stojan Nikolić, generalni direktor

Bojan Kontič, župan

V Šoštanju, ____________________
TEŠ d. o. o.
Mitja Tašler, direktor
Priloga:
- usklajen osnutek sodne poravnave.
3. seja Sveta Mestne občine Velenje
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OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
Prešernova 22
3000 CELJE

Opr. št. I Pg 123/2018

SODNA PORAVNAVA

Pravdni stranki
MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: MOV),
in
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (v
nadaljevanju: TEŠ),
dogovorita in skleneta naslednjo sodno poravnavo:

1.. Pravdni stranki uvodoma ugotavljata:
. da med njima (v zvezi s pogodbeno dogovorjeno odškodnino za okoljsko škodo za leta 2014,
2015 in 2016, ki je bila dogovorjena s Sporazumom z dne 9. 5. 2014) poteka gospodarski spor
pred Okrožnim sodiščem v Celju, pod opr. št. I Pg 123/2018 (saj sta se po sklepu
naslovnega sodišča z dne 29. 11. 2018 zadevi opr. št. I Pg 123/2018 (postopek glede tožbe
Mestne občine Velenje) in opr. št. I Pg 345/2018 (postopek glede nasprotne tožbe TEŠ-a)
združili v skupno obravnavanje pod opr. št. I Pg 123/2018);
. da MOV (kot tožeča stranka in tožena po nasprotni tožbi) od TEŠ zahteva plačilo
pogodbeno dogovorjene odškodnine za okoljsko škodo za leto 2016 v višini 750.000,00
EUR s pripadki;
. da TEŠ (kot tožena stranka in tožeča po nasprotni tožbi) od MOV zahteva vračilo
pogodbeno dogovorjene odškodnine za okoljsko škodo za leti 2014 in 2015 v višini
1.812.908,01 EUR s pripadki.
2.. MOV in TEŠ se v celoti odpovedujeta vsaka svojemu tožbenemu zahtevku v okviru
gospodarskega spora pred Okrožnim sodiščem v Celju, opr. št. I Pg 123/2018 in sicer:
. MOV tožbenemu zahtevku na plačilo pogodbeno dogovorjene odškodnine za
okoljsko škodo za leto 2016 v višini 750.000,00 EUR s pripadki;
. TEŠ pa tožbenemu zahtevku (po nasprotni tožbi) na vrnitev že plačane
pogodbeno dogovorjene odškodnine za okoljsko škodo za leti 2014 in 2015 v višini
1.812.908,01 EUR s pripadki.
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3.. Vsaka stranka nosi svoje pravdne stroške tega postopka.
4.. S predmetno sodno poravnavo so urejena vsa medsebojna razmerja pravdnih strank,
ki zadevajo sodni postopek Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. I Pg 123/2018 in vse
ostale pravice in obveznosti po Sporazumu z dne 9. 5. 2014, tako da stranki po sklenitvi
te sodne poravnave glede zahtevkov iz navedenega gospodarskega spora in
Sporazuma z dne 9. 5. 2014 druga do druge v tej zvezi nimata in ne bosta imeli nobenih
zahtevkov več in se kakršnimkoli dodatnim v celoti odpovedujeta.

Mestna občina Velenje,
ki jo zastopa župan Bojan Kontič

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.,
ki jo zastopa direktor Mitja Tašler

3. seja Sveta Mestne občine Velenje
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. 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,
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), petega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
11/18 in 79/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji ….. seji, dne ….. sprejel
naslednji

SKLEP

o predhodnem pisnem soglasju k osnutku
besedila najemne pogodbe
1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil z vsebino osnutka
najemne pogodbe, ki jo skleneta Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Velenje in družba Andrejc, d. o. o., Topolšica 199 B,
Šoštanj ter je priloga k temu sklepu.  
Svet Mestne občine Velenje soglaša z osnutkom besedila
najemne pogodbe iz 1. člena tega sklepa.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
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2019 je bila objavljena prednostna lista, na katero se je uvrstilo
365 upravičencev.
Mestna občina Velenje, razen manjšega števila stanovanj,
ki jih izpraznijo najemniki, trenutno nima na voljo nobenih
stanovanjskih enot za dodeljevanje.
Na trgu se v občini ne izvaja nobena večstanovanjska gradnja,
prav tako ni nobenega zaznanega investitorja, ki bi v kratkem
pričel z gradnjo.
  
Investitor izgrajenih stanovanj v kompleksu Selo-Šalek II.
faza je občini ponudil 35 stanovanj v stolpiču Kosovelova 2 b
Velenje v odkup, vendar do zaključka evropskih projektov, ki so
v teku, v proračunu trenutno ni mogoče zagotoviti teh sredstev.
Stanovanja so sicer primerne kvadrature in izvedbe, da bi jih
lahko namenili za dodeljevanje v neprofitni najem.  
Da bi s ponujenim objektom lahko   razpolagali, smo se
z investitorjem dogovorili za najem. Pravna podlaga je
opredeljena v  154. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL,
57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS,
40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17), ki
določa, da občina lahko zagotavlja pridobivanje najemnih
stanovanj tudi z najemom stanovanj na trgu z namenom
oddajanja upravičencem do neprofitnih stanovanj.
Ocenjujemo, da bi lahko v primeru sklenitve najemne pogodbe,
s kombinacijo zamenjav in dodelitev neprofitnih stanovanj
rešili okoli 50 upravičencev iz veljavne prednostne liste.

Številka:  360-03-0002/2019
Datum: 1. 4. 2019
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Pri oceni finančnih posledic je upoštevan letni strošek
najemnine za 35 stanovanj, 35 pripadajočih shramb in 51
pokritih parkirnih mest v vrednosti 187.036,20 EUR.

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem so naslednji akti:
29. 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, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), ki določa, da občinski
svet kot najvišji organ občine odloča tudi o drugih zadevah, ki
jih določa zakon in statut občine.

Pri določitvi višine najemnine za oddajo najemnikov v neprofitni
najem se upoštevajo določila 116. člena stanovanjskega
zakona glede oblikovanja neprofitnih najemnin. Ocenjujemo,
da bi znašal celoletni prihodek iz naslova najemnin najemnikov
neprofitnih stanovanj okoli 93.000,00 EUR. Strošek Mestne
občine Velenje bo predvidoma znašal 94.000,00 EUR.

Župan kot zakoniti zastopnik občine odloči in sklene najemno
pogodbo za Mestni občino Velenje. Glede na peti odstavek 29.
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) pa si je
dolžan župan za pravne posle ravnanja, katerih izhodiščna
izklicna ali pogodbena vrednost presega 500.000,00 EUR,
pridobiti predhodno pisno soglasje občinskega sveta k osnutku
besedila pravnega posla.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Lokalne skupnosti zagotavljajo različne oblike najemnih
stanovanj za reševanje stanovanjskih problemov svojih
občanov. Na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, objavljen
v mesecu  maju  2018, se je prijavilo 408 prosilcev. V januarju

V Velenju, 1.4.2019			
Pripravili:        
Alenka Rednjak, l.r.
Blaženka Čujež, l.r.
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo)
predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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NAJEMNA POGODBA
štev. POG-_________/01
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OSNUTEK.

.
ki jo skleneta:.
.
Andrejc nizke gradnje, urejanje okolja d.o.o., Topolšica 199 b, 3325 Šoštanj, ki jo zastopa
direktorica Vesna Andrejc.
ID za DDV:. SI48058149.
matična številka:1358006000.
TRR št.: SI56 0317 6100 0426 828.
(v nadaljevanju: najemodajalec).
.
in.
.
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje,.ki jo zastopa župan Bojan Kontič.
ID za DDV: SI49082884,.
matična številka: 5884268,.
Podračun EZR MOV št: SI56 0133 3010 0018 411 .
.
(v nadaljevanju: najemnik).
.
I.
Uvodne ugotovitve
.
1. člen.
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:.
-. da je najemodajalec lastnik nepremičnin, 35. stanovanj v večstanovanjski stavbi v
objektu Kosovelova ulica 4 b, Velenje,. ki so v zemljiški knjigi vpise kot: del stavbe 9644904-1, del stavbe 964-4904-2, del stavbe 964-4904-3, del stavbe 964-4904-4, del
stavbe 964-4904-5, del stavbe 964-4904-6, del stavbe 964-4904-7, del stavbe 9644904-8, del stavbe 964-4904-9, del stavbe 964-4904-10, del stavbe 964-4904-11, del
stavbe 964-4904-12, del stavbe 964-4904-13, del stavbe 964-4904-14, del stavbe 9644904-15, del stavbe 964-4904-16, del stavbe 964-4904-17, del stavbe 964-4904-18,
del stavbe 964-4904-19, del stavbe 964-4904-20, del stavbe 964-4904-21, del stavbe
964-4904-22, del stavbe 964-4904-23, del stavbe 964-4904-24, del stavbe 964-490425, del stavbe 964-4904-26, del stavbe 964-4904-27, del stavbe 964-4904-28, del
stavbe 964-4904-29, del stavbe 964-4904-30,. del stavbe 964-4904-31, del stavbe 9644904-32, del stavbe 964-4904-33, del stavbe 964-4904-34, del stavbe 964-4904-35. in.
ležijo na nepremičnini z ID znakom parcela 964 417/47, .
-. da je najemodajalec lastnik nepremičnin, 51. pokritih parkirišč, ki so v zemljiški knjigi
vpisane kot: del stavbe 964-4906-161, del stavbe 964-4906-162, del stavbe 964-4906163, del stavbe 964-4906-164, del stavbe 964-4906-165, del stavbe 964-4906-166, del
stavbe 964-4906-167, del stavbe 964-4906-168, del stavbe 964-4906-169, del stavbe
964-4906-170, del stavbe 964-4906-171, del stavbe 964-4906-172, del stavbe 9644906-173, del stavbe 964-4906-174, del stavbe 964-4906-175, del stavbe 964-4906176, del stavbe 964-4906-177, del stavbe 964-4906-178, del stavbe 964-4906-179,.del
stavbe 964-4906-180, del stavbe 964-4906-181, del stavbe 964-4906-182, del stavbe
964-4906-183, del stavbe 964-4906-184, del stavbe 964-4906-185, del stavbe 9644906-186, del stavbe 964-4906-187, del stavbe 964-4906-188, del stavbe 964-4906189, del.stavbe 964-4906-190, del stavbe 964-4906-192, del stavbe 964-4906-193, del
stavbe 964-4906-194, del stavbe 964-4906-195, del stavbe 964-4906-196, del stavbe
964-4906-197, del stavbe 964-4906-198, del stavbe 964-4906-199, del stavbe 9644906-201, del stavbe 964-4906-202, del stavbe 964-4906-203, del stavbe 964-4906204, del stavbe 964-4906-205, del stavbe 964-4906-206, del stavbe 964-4906-207, del
3. seja Sveta Mestne občine Velenje
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stavbe 964-4906-208, del stavbe 964-4906-209, del stavbe 964-4906-210, del stavbe
964-4906-211, del stavbe 964-4906-212, del stavbe 964-4906-213, ki ležijo na
nepremičnini z ID znakom parcela 964 417/49. in 35 shramb, ki so v zemljiški knjigi
vpisane kot: del stavbe 964-4906-36, del stavbe 964-4906-37, del stavbe 964-490638, del stavbe 964-4906-39, del stavbe 964-4906-40, del stavbe 964-4906-41, del
stavbe 964-4906-42, del stavbe 964-4906-43, del stavbe 964-4906-44, del stavbe 9644906-45, del stavbe 964-4906-46, del stavbe 964-4906-47, del stavbe 964-4906-48,
del stavbe 964-4906-49, del stavbe 964-4906-50, del stavbe 964-4906-51, del stavbe
964-4906-52, del stavbe 964-4906-53, del stavbe 964-4906-54, del stavbe 964-490655, del stavbe 964-4906-56, del stavbe 964-4906-57, del stavbe 964-4906-58, del
stavbe 964-4906-59, del stavbe 964-4906-60, del stavbe 964-4906-61, del stavbe 9644906-62, del stavbe 964-4906-63, del stavbe 964-4906-64, del stavbe 964-4906-65,
del stavbe 964-4906-66, del stavbe 964-4906-67, del stavbe 964-4906-68, del stavbe
964-4906-69, del stavbe 964-4906-70. in.ležijo. na.nepremičnini z ID 964 417/49, .
da k stavbi št. 964-4904 spadajo splošni skupni deli: parcela št. 417/75, k.o. 964
Velenje, parcela št. 417/76, k.o. 964 Velenje, parcela št. 417/65, k.o. 964 Velenje,
parcela št. 417/68, k.o. 964 Velenje, parcela št. 417/47, k.o. 964 Velenje, parcela št..
417/70, k.o. 964 Velenje, posamezni del stavbe 964-4904-36, ki v naravi predstavlja
stopnišče in hodnik, posamezni del stavbe 964-4904-37, ki v naravi predstavlja
telekomunikacijski prostor in posebni skupni deli: parcela št. 417/64, k.o. 964 Velenje,
parcela št. 417/66, k.o. 964 Velenje, parcela št. 417/67, k.o. 964 Velenje, parcela št.
417/69, k.o. 964 Velenje, parcela št. 417/71, k.o. 964 Velenje, parcela št. 417/72, k.o.
964 Velenje, parcela št. 417/73, k.o. 964 Velenje, parcela št. 417/74, k.o. 964.Velenje,
ki v naravi predstavljajo atrije. Solastniški deleži na navedenih splošnih skupnih delih
in posebnih skupnih delih so razvidni iz zemljiške knjige..
da k stavbi št. 964-4906 spadajo splošni skupni deli: parcela št. 417/49 k.o. 964
Velenje, posamezni del stavbe 964-4906-125, ki v naravi predstavlja stopnišče in
hodnik, posamezni del stavbe 964-4906-138, ki v naravi predstavlja stopnišče in
hodnik, posamezni del stavbe 964-4906-191, ki v naravi predstavlja stopnišče in
hodnik, posamezni del stavbe 964-4906-200, ki v naravi predstavlja stopnišče in
hodnik, posamezni del stavbe 964-4906-244, ki v naravi predstavlja stopnišče in
hodnik, posamezni del stavbe 964-4906-266, ki v naravi predstavlja stopnišče in
hodnik, posamezni del stavbe 964-4906-275, ki v naravi predstavlja stopnišče in
hodnik, posamezni del stavbe 964-4906-286, ki v naravi predstavlja kotlovnico,
posamezni del stavbe 964-4906-287, ki v naravi predstavlja kotlovnico, posamezni
del stavbe 964-4906-288, ki v naravi predstavlja transformatorsko postajo, posamezni
del stavbe 964-4906-289, ki v naravi predstavlja pralnico, posamezni del stavbe 9644906-290, ki v naravi predstavlja skupni komunikacijski prostor, posamezni del stavbe
964-4906-291, ki v naravi predstavlja tehnični prostor. Solastniški deleži na
navedenih splošnih skupnih delih in posebnih skupnih delih so razvidni iz zemljiške
knjige. .
da je bilo za novogradnjo. večstanovanjskih objektov s podzemnimi garažami izdano
Gradbeno dovoljenje štev. 351-180/2009-1205. z.dne.14..9. 2009, pravnomočno 25. 9.
2009 .z vmesno spremembo investitorstva štev. 351-317/2018-1205 z dne 15. 6. 2018,.
da je bilo. za. obravnavano. novogradnjo. pridobljeno uporabno dovoljenje štev. 351546/2018-16, pravnomočno 13. 12. 2018, .
da je bilo za 1. fazo javne komunalne infrastrukture pridobljeno uporabno dovoljenje
štev. 351-430/2011-1205 z dne 14. 12. 2011, pravnomočno 15. 12. 2011,.
da so vse nepremičnine, ki so predmet te najemne pogodbe. (stanovanja, shrambe in
garaže). bremen proste. Na nepremičnini z ID znakom parcela 964 417/47, na kateri
objekt stoji, je vpisanih pet nepravih stvarnih služnostnih pravic (ID omejitve 11251815,
11251818, 14526316, 17218664, 17133426),.
da je za objekt pridobljena energetska izkaznica štev..2018-200-193-68663. z.dne.14..
11. 2018,.
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-. da ima najemodajalec z upravnikom BIVA INŽENIRING d.o.o., Šoštanj,. sklenjeno

.

Pogodbo o opravljanju storitev upravljanja, .
-. da je dne 8. 3. 2019 lastnik predmetnih nepremičnin Mestni občini Velenje posredoval
ponudbo za najem nepremičnin iz prve in druge alineje tega člena,.za.obdobje.dvajset.
let, po pogojih razvidnih v ponudbi in .Prilogi.štev. 1,.
-. da občina v skladu s. . tretjo. alinejo. 2. odstavka 154. člena Stanovanjskega zakona .
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 -.ZVKSES, 47/06 -.ZEN, 45/08 -.ZVEtL, 57/08, 90/09
-. odl. US, 56/11 -. odl. US, 87/11, 62/10 -. ZUPJS, 40/11 -. ZUPJS-A, 40/12 -. ZUJF,
14/17 -.odl. US, 27/17) med drugim zagotavlja pridobivanje najemnih stanovanj tudi z
najemom stanovanj na trgu z namenom oddajanja upravičencem do neprofitnih
stanovanj,.
-. da je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o predhodnem pisnem soglasju k
osnutku besedila najemne pogodbe (Uradni vestnik MOV, št. _____),.
-. da najemnik vzame v najem nepremičnine, kot so opredeljene. v.prvi in drugi alineji 1..
člena.te pogodbe.za reševanje stanovanjskih vprašanj občanov Mestne občine Velenje.
iz veljavne prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 10. 1.
2019,.
-. da so vsi dokumenti, navedeni v zaključku pogodbe kot Priloge, sestavni del te.
pogodbe.. .
.
.
II.
Predmet najema in namen

2. člen.
Predmet te pogodbe je najem. nepremičnin, navedenih v prvem členu te pogodbe, in sicer:.
-. 35.stanovanj. v večstanovanjski stavbi v objektu Kosovelova ulica 4 b, Velenje, ki so v
zemljiški knjigi vpise kot: del stavbe 964-4904-1, del stavbe 964-4904-2, del stavbe
964-4904-3, del stavbe 964-4904-4, del stavbe 964-4904-5, del stavbe 964-4904-6, del
stavbe 964-4904-7, del stavbe 964-4904-8, del stavbe 964-4904-9, del stavbe 9644904-10, del stavbe 964-4904-11, del stavbe 964-4904-12, del stavbe 964-4904-13,
del stavbe 964-4904-14, del stavbe 964-4904-15, del stavbe 964-4904-16, del stavbe
964-4904-17, del stavbe 964-4904-18, del stavbe 964-4904-19, del stavbe 964-490420, del stavbe 964-4904-21, del stavbe 964-4904-22, del stavbe 964-4904-23, del
stavbe 964-4904-24, del stavbe 964-4904-25, del stavbe 964-4904-26, del stavbe 9644904-27, del stavbe 964-4904-28, del stavbe 964-4904-29, del stavbe 964-4904-30,
del stavbe 964-4904-31, del stavbe 964-4904-32, del stavbe 964-4904-33, del stavbe
964-4904-34, del stavbe 964-4904-35. in. ležijo na nepremičnini z ID znakom parcela
964 417/47.
-. 51 pokritih parkirišč, ki so v zemljiški knjigi vpisana. kot: del stavbe 964-4906-161, del
stavbe 964-4906-162, del stavbe 964-4906-163, del stavbe 964-4906-164, del stavbe
964-4906-165, del stavbe 964-4906-166, del stavbe 964-4906-167, del stavbe 9644906-168, del stavbe 964-4906-169, del stavbe 964-4906-170, del stavbe 964-4906171, del stavbe 964-4906-172, del stavbe 964-4906-173, del stavbe 964-4906-174, del
stavbe 964-4906-175, del stavbe 964-4906-176, del stavbe 964-4906-177, del stavbe
964-4906-178, del stavbe 964-4906-179, del stavbe 964-4906-180, del stavbe 9644906-181, del stavbe 964-4906-182, del stavbe 964-4906-183, del stavbe 964-4906184, del stavbe 964-4906-185, del stavbe 964-4906-186, del stavbe 964-4906-187, del
stavbe 964-4906-188, del stavbe 964-4906-189, del stavbe 964-4906-190, del stavbe
964-4906-192, del stavbe 964-4906-193, del stavbe 964-4906-194, del stavbe 9644906-195, del stavbe 964-4906-196, del stavbe 964-4906-197, del stavbe 964-4906198, del stavbe 964-4906-199, del stavbe 964-4906-201, del stavbe 964-4906-202, del
stavbe 964-4906-203, del stavbe 964-4906-204, del stavbe 964-4906-205, del stavbe
964-4906-206, del stavbe 964-4906-207, del stavbe 964-4906-208, del stavbe 9644906-209, del stavbe 964-4906-210, del stavbe 964-4906-211, del stavbe 964-4906212, del stavbe 964-4906-213, ki ležijo na nepremičnini z ID znakom parcela 964
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417/49 in 35 shramb, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot: del stavbe 964-4906-36, del
stavbe 964-4906-37, del stavbe 964-4906-38, del stavbe 964-4906-39, del stavbe 9644906-40, del stavbe 964-4906-41, del stavbe 964-4906-42, del stavbe 964-4906-43,
del stavbe 964-4906-44, del stavbe 964-4906-45, del stavbe 964-4906-46, del stavbe
964-4906-47, del stavbe 964-4906-48, del stavbe 964-4906-49, del stavbe 964-490650, del stavbe 964-4906-51, del stavbe 964-4906-52, del stavbe 964-4906-53, del
stavbe 964-4906-54, del stavbe 964-4906-55, del stavbe 964-4906-56, del stavbe 9644906-57, del stavbe 964-4906-58, del stavbe 964-4906-59, del stavbe 964-4906-60,
del stavbe 964-4906-61, del stavbe 964-4906-62, del stavbe 964-4906-63, del stavbe
964-4906-64, del stavbe 964-4906-65, del stavbe 964-4906-66, del stavbe 964-490667, del stavbe 964-4906-68, del stavbe 964-4906-69, del stavbe 964-4906-70, ki ležijo
na nepremičnini z ID 964 417/49,..
-. 35.shramb , ki so v zemljiški knjigi vpisane kot: del stavbe 964-4906-36, del stavbe
964-4906-37, del stavbe 964-4906-38, del stavbe 964-4906-39, del stavbe 964-490640, del stavbe 964-4906-41, del stavbe 964-4906-42, del stavbe 964-4906-43, del
stavbe 964-4906-44, del stavbe 964-4906-45, del stavbe 964-4906-46, del stavbe
964-4906-47, del stavbe 964-4906-48, del.stavbe 964-4906-49, del stavbe 964-490650, del stavbe 964-4906-51, del stavbe 964-4906-52, del stavbe 964-4906-53, del
stavbe 964-4906-54, del stavbe 964-4906-55, del stavbe 964-4906-56, del stavbe
964-4906-57, del stavbe 964-4906-58, del stavbe 964-4906-59, del stavbe 964-490660, del stavbe 964-4906-61, del stavbe 964-4906-62, del stavbe 964-4906-63, del
stavbe 964-4906-64, del stavbe 964-4906-65, del stavbe 964-4906-66, del stavbe
964-4906-67, del stavbe 964-4906-68, del stavbe 964-4906-69, del stavbe.964-490670, ki ležijo na nepremičnini z ID 964 417/49, .
(v nadaljevanju: predmet najema)..
.
.
3. člen.
Najemnik. bo.predmet najema oddajal v podnajem.. .
.
Najemnik bo oddajal nepremičnine iz 2.. člena pogodbe za namen neprofitnega najema
prosilcem iz veljavne Prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 10. 1.
2019..
.
Najemodajalec soglaša, da najemnik s podnajemniki sklepa najemne pogodbe skladno z
vsakokratno zakonodajo, ki ureja oddajanje neprofitnih stanovanj.v najem. Zato nanj prenaša,
izključno. za potrebe sklepanja in izvrševanja teh pogodb, vsa lastniška upravičenja. in. ga.
pooblašča, da sme izvrševati ta lastniška upravičenja pred vsemi upravnimi in sodnimi organi..
To pooblastilo velja tudi za vlaganje tožb na odpoved podnajemnih pogodb in predlogov za
izselitev. Najemodajalec izrecno dovoljuje, da sme najemnik ob odpovedi podnajemnih pogodb
predlagati, da se stanovanje preda v posest najemniku, v roku kot bo določeno. v.sodbi....
.
.
III.
Obveznosti pogodbenih strank
4. člen.

Obveznosti najemodajalca so, da:.
-. prepusti najemniku predmet najema, .
-. skrbi za izpolnjevanje vseh določil Pogodbe o opravljanju storitev upravljanja,.
-. vzdržuje predmet najema,. tako da bo najemniku. omogočena nemotena raba predmeta
najema kot je opredeljena s to pogodbo,.
-. odgovarja najemniku za vse stvarne in pravne napake predmeta najema.in pripadajočih
skupnih delov in naprav za ves čas trajanja najema,. ne glede na trajanje garancijskega
roka posameznega gradbenega elementa predmeta najema..
.
.
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.
5. člen.

Obveznosti najemnika. so, da:.
-. prevzame v najem. predmet najema,.
-. plačuje najemodajalcu najemnino, določeno v 6. členu te pogodbe,.
-. obvešča najemodajalca o popravilih potrebnih za normalno. rabo. predmeta najema, ki
bremenijo najemodajalca; če gre za popravila, ki jih je treba izvršiti takoj, da ne bi prišlo
do večje škode, pa tega na prvi poziv najemnika ne stori že najemodajalec, mora
najemnik. popravilo izvršiti sam na stroške najemodajalca in ga o tem takoj obvestiti ter
mu predložiti obračun stroškov,.
-. posreduje pooblaščenemu upravniku objekta vse podatke o podnajemnikih in druge
podatke, potrebne za nemoteno gospodarjene z objektom,. ..
-. odgovarja za škodo, ki jo povzročajo podnajemniki,.
-. poravnava nastalo škodo, ki jo povzročijo podnajemniki najemodajalcu,.
-. zaračunava najemnino. podnajemnikom in skrbi za postopek izterjave, .
-. skrbi za prevzemne/predajne zapisnike ob sklenitvi podnajeme pogodbe in izselitvi
podnajemnika iz stanovanja,.
-. je subsidiarno odgovoren za. obveznosti. iz naslova obratovalnih stroškov. za skupne
dele in naprave, ki jih plačujejo podnajemniki, vendar šele po neuspešni izterjavi teh
stroškov od podnajemnikov,. .
-. izpolnjuje druge obveznosti po stanovanjskem zakonu..
.
IV.

Najemnina

6. člen.
Mesečna najemnina za predmet najema iz 2. člena te pogodbe, izračunana na podlagi
dejanskih neto površin z upoštevanimi korekcijskimi faktorji za stanovanje 1,0, za balkonsko
nišo, ložo in shrambo izven stanovanja 0,75 in za atrij 0,1. znaša:.
. za.stanovanja. 13.137,00 EUR.
. za shrambe 582,75 EUR.
. za parkirišča 1.530,00 EUR brez. DDV.
.
kar znaša skupaj mesečno 15.249,75. EUR.brez. DDV.. .
.
Za najemnino parkirišč se obračunava 22 % DDV..
Najemnine za stanovanja in pripadajoče shrambe so po 2. točki 44. člena ZDDV-1. oproščene
plačila DDV..
.
V najemnini iz tega člena pogodbe so zajeti vsi stroški, ki bremenijo najemodajalca v skladu s
Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št.
18/2011), to je:.upravljanje, vzdrževanje, zavarovanje, vzdrževanje gasilnih aparatov..
Stroški, ki bremenijo podnajemnika stanovanja. in jih upravnik neposredno zaračunava
podnajemnikom na.podlagi mesečnih izstavljenih računov so:.
. vsi stroški iz stolpca VII. Priloge 1.Pravilnika. o standardih vzdrževanja stanovanjskih
stavb.in.stanovanj (URL RS, št. 20/04, 18/11),.
. vsi. obratovalni. stroški, kamor spada poraba. skupne elektrike, hišniška. dela,
vzdrževanje okolice, .storitev čiščenja, ogrevanja v primeru skupnega sistema, odvoz
smeti, poraba.hladne sanitarne vode (in ogrevanja te vode) skupaj s prispevki, obvezne
letne dimnikarske storitve, vzdrževalne preglede toplotne postaje, dvigal, nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča.. .
.
.
.
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Vse individualne stroške, ki nastanejo z uporabo stanovanja in pripadajočih delov, plačujejo
podnajemniki neposredno distributerjem..
.
Višina najemnine je fiksna za dobo treh let. V primeru, da se indeks cen življenjskih potrebščin
poveča za več kot 4 % na podlagi uradnega podatka Statističnega urada Republike Slovenije,
se najemnina zviša in sicer za 80 %.rasti indeksa cen življenjskih potrebščin..
.
Sprememba višine najemnine mora biti skladna z veljavnimi predpisi s področja valorizacije
denarnih obveznosti v večletnih pogodbah, ki jih sklepa javni sektor..
.
Sprememba višine najemnine se lahko predlaga največ enkrat letno, kadarkoli v letu, vendar
šele po preteku treh let, ko je izpolnjen pogoj iz šestega odstavka tega člena. .
.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen
ponovno preseže 4% vrednosti na podlagi uradnega podatka Statističnega urada Republike
Slovenije od zadnjega povišanja denarnih obveznosti..
.
.
V.
Način plačila
.
7..člen.
Najemodajalec. izstavi. mesečni. račun. do. osmega. v.mesecu. za. pretekli. mesec. v. elektronski.
obliki. (eRačun). in. ga. posreduje. UJP. (spletna. aplikacija. UJPnet),. ki. je. enotna. vstopna. in.
izstopna. točka. za. izmenjavo. računov. in. spremljajočih. dokumentov. v. elektronski. obliki.. Rok.
plačila. računa. je.30..dan. in.prične.teči. naslednji. dan.od. dneva.prejema. računa,. pri. čemer. se.
za. uradni. datum. prejema. šteje. datum. prejema. računa. v.spletno. aplikacijo. UJPnet.. Najemnik.
bo potrjen znesek nakazal na TTR najemodajalca, ki bo.naveden na izstavljenem računu..
.
Najemodajalec lahko prične z zaračunavanjem najemnine naslednji mesec od datuma. .
zapisnika o predaji predmeta pogodbe..
.
Sredstva.se zagotavljajo s.sredstvi.proračunske. postavke. 40516006.–.Stanovanja Selo..
.
.
VI.
Uporaba predmeta najema
8. člen.
Najemnik. mora predmet najema. uporabljati v skladu z zakonom in to pogodbo kot dober
gospodar..
.
.
VII.
Trajanje najemnega razmerja
9. člen.
Ta pogodba. je sklenjena za obdobje. dvajset.let z možnostjo. podaljšanja pod enakimi pogoji...
.
Do datuma pričetka uporabe te.pogodbe. mora najemodajalec najemniku predložiti naslednje
dokumente:.
.
. točkovalne zapisnike za vsa stanovanja, pripadajoče shrambe in parkirne prostore v
skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ugotavljanje
vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list SRS, št. 25/81, Uradni list RS/I,
št. 18/91 -.SZ, Uradni list RS, št. 65/99, 69/03 -.SZ-1, 127/04, 69/05),.
. zapisnike o stanju vsakega posameznega stanovanja, pripadajoče shrambe in
parkirnega mesta s slikovnim gradivom..
.
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Predaja.predmeta pogodbe se opravi .z zapisnikom, ki ga podpišejo pooblaščeni predstavniki
iz.13. člena te pogodbe..
.
.
10. člen.
Pogodbo lahko katerakoli pogodbena stranka odpove pred potekom veljavnosti z odpovednim.
rokom, ki.ne sme biti krajši od enega leta..
.
Ob prenehanju pogodbe se najemnik zaveže, da bo predal predmetne nepremičnine v posest
najemodajalcu proste oseb in stvari, v stanju, v kakršnem jih je prejel v posest in je razvidno
iz primopredajnega zapisnika iz člena 9. te pogodbe, ob upoštevanju posledic normalne
obrabe nepremičnin. .
.
VIII.
Reševanje sporov
11. člen.
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati
sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali
rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja
morebitnega spora..
V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno
sodišče..
.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe,
soglašali s predložitvijo spora v mediacijo..
.
12..člen.
Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun najemodajalca, predstavniku ali
posredniku najemnika. obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla,
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je najemniku. povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku najemnika, posredniku
najemnika, najemodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku..

.

IX.

Prehodne in končne določbe
13..člen.

.
Skrbnik te pogodbe s strani najemodajalca je ______________________..
Pooblaščena predstavnica najemodajalca je.Vesna Andrejc..
Skrbnik te pogodbe s strani najemnika. je.Blaženka Čujež..
Pooblaščena predstavnica naročnika je Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije..
.
14. člen.
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki kot
aneks k tej pogodbi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3. seja Sveta Mestne občine Velenje

7

3. april 2019

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

stran 21 / Številka 2/3

.

15. člen.
Pogodba je sklenjena,.ko jo.podpišeta obe.pogodbeni stranki, uporabljati pa.se.začne, ko bodo.
izpolnjene. vse.obveznosti. iz.9..člena te pogodbe, kar se ugotovi s podpisom posebne listine..
.
Pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 2 (dva)
izvoda.. ..
.
.
V Velenju, ______________.
.
.
..........V Velenju, ________________.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...........................................................................................Številka: 360-03-0002/2019-444.
.
NAJEMODAJALEC:. .
.
.
.
..........NAJEMNIK:.
ANDREJC d.o.o.
...............................MESTNA OBČINA VELENJE.
Vesna ANDREJC, direktorica...........
Bojan KONTIČ, župan.
.....
.
....................................

.

.

.

.

Priloge:
Ponudba za najem stanovanj na Kosovelovi 4b Velenje z dne 8. 3. 2019 s prilogami:
. Priloga 1: izračun mesečne in dvoletne najemnine na podlagi dejanskih neto površin
. Gradbeno dovoljenje štev. 351-180/2009-1205 z dne 14. 9. 2009, pravnomočno 25. 9. 2009 in
Odločba o vmesni sprememb investitorstva štev. 351-317/2018-1205 z dne 15. 6. 2018
. Uporabno dovoljenje štev. 351-546/2018-16, pravnomočno 13. 12. 2018
. Uporabno dovoljenje za 1. fazo javne komunalne infrastrukture štev. 351-430/2011-1205 z dne
14. 12. 2011, pravnomočno 15. 12. 2011
. Etažni načrt stavbe ID 964 4904 in 4906
. Energetska izkaznica štev. 2018-200-193-68663 z dne 14. 11. 2018
. Tehnično komercialne skice stanovanj, pripadajočih shramb in kleti
. Navodilo za obratovanje in vzdrževanje posameznega stanovanja in za skupne dele in
naprave objekta,
. Izsek iz PID dokumentacije, potrjen od vseh odgovornih
. Izjava o odpravi vidnih napak z dne 3. 1. 2019
. Izjava o predložitvi garancije za odpravo napak z dne 8. 3. 2019
. Pogodba o upravljanju stanovanjskih storitev z dne 21. 12. 2018

.
.
.

8
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GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE
Jenkova 
0 VELENJE
.
.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 201
.
.
Glasbena šola je vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Velenje, z odlokom 20.
5. 1997. .
.
Šola izvaja glasbeno in plesno vzgojo na osnovni stopnji in tudi strokovni srednješolski glasbeni
program. Dijaki se lahko izobražujejo po vzporednem glasbenem izobraževanju ali pa vpišejo program
umetniške gimnazije, izobraževanje traja 4 leta. Dijaki lahko vpišejo program B (petje –. instrument),
katerega cilj je obvladovanje glasbenih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne in poustvarjalne,
zgodovinske in teoretične sestavine glasbene umetnosti..
DELOVANJE GLASBENE ŠOLE FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE
Šola je pravna oseba javnega prava,.posredni proračunski uporabnik, ki deluje na področju glasbenega
šolstva..
.
Zakonske in druge pravne podlage, na osnovi katerih šola posluje so: Zakon o zavodih, ZOFVI, Zakon
o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Kolektivna
pogodba za področje vzgoje in izobraževanja RS, Zakon o glasbenih šolah, Pravilnik o šolski
dokumentaciji, Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole, Pravilnik o šolskem redu za glasbene
šole, Pravilnik o publikaciji v glasbeni šoli, Pravilnik o izvajanju pouka v glasbeni šoli, Pravilnik o
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah, Pravilnik o normativih
in standardih v glasbenih šolah, Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji,
korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih
šolah..
Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovni vodja zavoda. Pri delu mu pomagata pomočnici, ki
opravljata delo v skladu s sistemizacijo šole..
Na šoli delujejo naslednji organi: .
-. Svet šole .
-. Svet staršev.
-. ravnatelj.
-. strokovni kolegij.
.
Delo na šoli je organizirano po strokovnih aktivih: klavir; orgle in čembalo; petje; harmoniko; godala;
pihala; trobila; kitaro, citre in harfo; tolkala; nauk o glasbi, ples in zbor; teorija sred. stopnje, knjižnica ter
finančno računovodska, administrativna in tehnična služba..
.
Strokovni aktivi se združujejo v oddelke:.
-. Oddelek za instrumente s strunami,.
-. Oddelek za instrumente s tipkami,.
-. Oddelek za instrumente: pihala, trobila, tolkala,.
-. Oddelek za nauk o glasbi, ples.in.zbor..
.
Zavod ima organizirano glasbeno izobraževanje v:.
-. matični glasbeni šoli v Velenju,.
-. dislociranem oddelku glasbene šole v Šoštanju,.
-. dislociranem oddelku glasbene šole v Šmartnem ob Paki..
.
Na šoli deluje strokovna knjižnica, ki ima 11.707 notnih enot in 2.320 enot avdio ter video posnetkov, v
letu 2018 je bila izposojena 1.801 enota. .
.
.
.
.
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REALIZACIJA PLANA
Cilji v zvezi z izvajanjem pouka, ki so bili zastavljeni v delovnem načrtu.za leto 2018, so bili v celoti
doseženi, saj je bila realizacija pouka 100%-na...
V šolskem letu 2017/2018 je bilo vpisanih.883 učencev. Individualni pouk je obiskovalo 716 učencev,
PGV 16 učencev in GP 56 učencev, k baletu pa je bilo vpisanih 106 učencev.. V. nadstandardne.
programe je bilo vključenih -.čembalo 1 učenec , sintetizator 11 učencev, balet 7. razred 3 učenci in
baletni vrtec 41 učencev. .
Nekateri učenci so vpisani v več programov..
.
Nadstandardni program na šoli je predstavljal pouk čembala, pouk sintetizatorja, balet 7. razred in
baletni vrtec..
.
Pouk je potekal tudi v dislociranem oddelku v Šoštanju in v Šmartnem ob Paki..
.
Srednješolski glasbeni program je obiskovalo 72 dijakov..
.
Na dan 31. 12. 2018 je bilo v šoli 94.redno zaposlenih delavcev, 6 je bilo zaposlenih po 147. členu
ZDR-1 (dopolnilno delo), s tremi. delavci smo imeli sklenjeno študentsko pogodbo, sporazum o
dopolnjevanju učne obveze smo imeli sklenjen s tremi pedagoškimi delavci..
.
Nadstandardni program na.šoli je predstavljal pouk čembala, pouk.sintetizatorja in baletni vrtec..
Učenci so redno nastopali na razrednih in javnih koncertih, ki so potekali v učilnicah in v dvoranah. Poleg
tega so sodelovali na večernih koncertih, kjer so nastopali v solističnih.in komornih točkah, kot tudi v
različnih orkestrih in zborih. Poleg tega so učenci bili gostje zunanjih prireditev, redno so sodelovali na
otvoritvah razstav. Šola je sodelovala tudi z osnovnimi šolami in drugimi glasbenimi šolami ter v skupnih
produkcijah predstavljala mlade glasbenike..
V omenjenem šolskem letu smo organizirali več kot 60 koncertov ter drugih prireditev, pripravili 208
javnih nastopov učencev naše šole in sodelovali na več kot.40 izvenšolskih.nastopih oz. gostovanjih..
Šola je oddajala v najem svoje prostore zunanjim izvajalcem, v orgelski dvorani so bili obredi porok. .
.
SVET ŠOLE
Svet šole ima enajst članov. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev
in trije predstavniki staršev. Svetu šole šola nudi.finančno in tehnično podporo za delovanje. Člani
sveta šole so:.
-. Silvija Bašnec, Marijan Nikolič, Peter Breznik (predstavniki ustanovitelja),.
-. Senka Dobrovoljski, Mojca Poprijan, Marta Brunšek Strašek (predstavniki staršev),.
-. Brigita Ferder, Peter Napret, Davor Plamberger, Tea Plazl, Špela Zamrnik (predstavniki
delavcev)..
Predsednik je Peter Napret, namestnica predsednika je Mojca Poprijan..
V letu 2018.se je Svet šole sestal na dveh sejah. Svet je obravnaval in sprejemal vse zadeve po zakonu.
Seznanjen je bil.z aktivnostmi na šoli, dosežki učencev, z načrtom gostovanj orkestrov in zborov, sklepal
je o nadstandardnih storitvah, ter obravnaval poročila ravnatelja. Gradiva je prejemal pravočasno v
pisni obliki ali na zgoščenki. Letni plan šole za šolsko leto 2018/2019.so prejeli vsi člani Sveta šole na
zgoščenki. Sprejeti sklepi na seji Sveta šole so bili realizirani. Ravnatelj je bil na sejah prisoten..
SVET STARŠEV
Sodelovanje s starši je bilo zadovoljivo. Starši so se z učitelji lahko pogovorili na tedenskih govorilnih
urah. Bili so lahko gostje tako samega pouka individualnih instrumentov kot šolskih in drugih nastopov..
Za organizirano uresničevanje interesa staršev na šoli deluje Svet staršev, ki mu šola nudi finančno in
tehnično podporo za delovanje. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po dva
predstavnika in šteje 8 članov. V letu 2018.je imel dve seji, na katerih je obravnaval in potrjeval vse
zadeve po zakonu, seznanjen je bil z aktivnostmi na šoli, dosežki učencev, nadstandardnih storitvah ter
obravnaval poročila ravnatelja. Svet staršev je za seje pravočasno prejemal pisna gradiva. Sklepi Sveta
staršev so bili realizirani. Ravnatelj je bil na sejah prisoten. .
.
.
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STROKOVNI KOLEGIJ
.
Strokovni kolegij ravnatelja šteje 10.članov. Strokovni kolegij se je sestajal redno mesečno. Na sestankih
je obravnaval dejavnost predvideno za tekoči mesec, novosti, spremembe, probleme, ki so se pojavljali
pri vzgojno izobraževalnem delu..
DELOVANJE ORKESTROV IN ZBOROV
Na šoli so delovali.naslednji orkestri in zbori, ki so jih vodili:.
Pihalni orkester –.Janez Marin,.
Simfonični orkester –.Miran Šumečnik,.
Godalni orkester –.Miran Šumečnik,.
Mlajši godalni orkester –.Andreja Mohorič,.
Harmonikarski orkester –.Mojca Volavšek,.
Mešani mladinski pevski zbor ŠCV –.Ljiljana Đukić Šuklar, Alenka Podpečan .
Otroški pevski zbor –.Manja Gošnik Vovk,.
Mladinski pevski zbor –.Tea Plazl,.
Mladinski pihalni orkester Šoštanj –.Davor Plamberger,.
Kitarski orkester –.Monika Krajnc Štih,.
Orffova skupina –.Tanja Mršnjak Petrej,.
Big Band –.Jani Šuligoj,.
Mlajši pihalni orkester –.Lovro Vrzelak..
.
.
VEČJI PROJEKTI
Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski.Velenje je v letu 2018 ob ustvarjalnem delu, kvalitetnem pouku na
obeh stopnjah izobraževanja ter številnih aktivnostih zaznamovalo tudi nekaj obletnic, vezanih na našo
šolo..
.
Praznovali smo okroglo obletnico rojstva glasbenega pedagoga in skladatelja, po.katerem naša šola
nosi ime. Skupaj z Muzejem Velenje smo izvedli projekt »Fran Korun Koželjski (1868-2018), cikel
kulturnih dogodkov ob 150. obletnici rojstva«. Cilj projekta je bil osvetlitev Korunovega življenja in dela.
Cikel je bil zasnovan kot preplet različnih kulturnih dogodkov, vsak je bil na svoj način posvečen Franu
Korunu Koželjskemu. Začel se je marca z odkritjem kipa Frana Koruna Koželjskega pred glasbeno šolo,
potem so si do meseca decembra sledili še: odkritje spominske plošče na njegovi domačiji, podelitev
Korunovih priznanj, pohod po Korunovi poti, Sobotno glasbeno popoldne v obliki čitalniške besede na
Velenjskem gradu (v sodelovanju z Gimnazijo Velenje). Posebno pozornost smo namenili Korunovi
glasbi in sicer izvajanju v rokopisu ohranjenih manj znanih del. Po več kot osemdesetih letih so nekatere
skladbe ponovno »zaživele« na decembrskem Slavnostnem koncertu ob 150. obletnici rojstva Frana
Koruna Koželjskega..
Aprila smo gostili premierno revijo citrarskih orkestrov slovenskih glasbenih šol, v juniju pa je naš Big
Band izvrstno nastopil na Velenjskem gradu ob desetletnici delovanja..
.
Na sporedu so bili umetniški večeri dijakov umetniške gimnazije, božično-novoletni koncerti, nastopi
posameznih šolskih aktivov, zabavni glasbeno-teoretični kvizi, predmaturitetni nastopi, tematski
koncerti, med njimi »Mladi ustvarjalci« –.kjer so se predstavili naši mladi skladatelji in baletni ustvarjalci,
ki so sami odigrali svoje skladbe in odplesali svoje koreografije, ter »Glasba skozi čas«, »Sozvočja
podobe in glasbe«, »Po ljudsko v novo leto«, »Orgle v jazz klubu«, združen nastop »Pojemo, plešemo
in igramo«, mladi pihalci so se na koncertu predstavili skupaj s svojimi učitelji ter na 6. tekmovanju
pihalcev Glasbene šole Velenje (fOKS). Oddelek za balet je.v Kulturnem domu Velenje nastopil s svojo
letno baletno predstavo z naslovom »Sneguljčica in sedem palčkov« pod vodstvom mentorice in
koreografinje Maje Verčko. Na recitalih so se predstavili naši učenci in dijaki: Gašper Poprijan (tuba) in
Drago Adrian Poprijan (trobenta), violinistka Maruša Lavrinšek, Vita Hofinger Mihelič (klavir) in na
koncertu »Zvoki glasbe« tudi flavtistka Lara Oblak, Jakob Hauptman (klarinet) in pianist Miha
Unterlehner. .
.
V povezavi s sedmimi slovenskimi glasbenimi šolami smo marca gostili enega od sklopa osmih
koncertov projekta »Živali iz Vidine slikanice«, skladb za harmoniko avtorja Vitje Avsca. V sodelovanju
z Muzejem Velenje so naši učenci enkrat mesečno nastopali na Velenjskem gradu v okviru Sobotnih
glasbenih popoldnevov. Aktivno smo soustvarjali Pikin festival in ga »opremili« z glasbo, naš simfonični
orkester je v maju gostil Simfonični orkester Glasbene šole Kranj..
.
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Korunovo priznanje, ki ga je šola podelila prvič, so za svoje dosežke v šolskem letu 2017/2018 prejeli
Veronika Gams (harfa), Branko Dobrovoljski (harmonika), orglavki Ana Jurjovec in Nika Šipek, Tinkara
Nežmah (klavir), baletki Tinkara Miklavžin in Živa Matjaž, trio »Lanima« (Lara Govek (flavta), Nika Oder
(flavta) in Matej Ferlež (klavir)), Korunovo priznanje za izjemne dosežke pa je prejel Big Band Glasbene
šole Velenje pod vodstvom Janeza Šuligoja. Naši glasbeniki so se udeleževali številnih tekmovanj: tako
regijskega in državnega, kot mednarodnih. Tako otroški kot mladinski pevski zbor sta odlično nastopila
na državnem tekmovanju v Zagorju, mladinski pevski zbor pa se je dobro odrezal tudi na mednarodnem
pevski festival v Malcesinah (Italija), vsi trije.pihalni orkestri pa so nastopili na gostovanju v Kopru. .
.
Šola je na koncertih gostila vrsto glasbenikov, med drugim so nastopili: Eminent duo, tolkalni duet
Panduo, Lorenzo Ghielmi (orgle), izvrstni mladi violinist Nikola Pajanović, s samostojnimi recitali so se
predstavili tudi nekdanji učenci oziroma dijaki velenjske glasbene šole Andreja Krt (sopran), kitarist
Urban Meža in Neža Verstovšek (violončelo). Na dveh koncertih so nastopili študentje Univerze za
glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, študenti harmonike so se predstavili na koncertu »Slišiš?
Melodia?« (marec) in v maju »Stral pungente d'amore« s študenti pevskega razreda oddelka za staro
glasbo Konservatorija Johanna Josepha Fuxa, Gradec (Avstrija)..
.
Šola je bila tudi to sezono soorganizator abonmaja za resno glasbo 'Klasika', ki je ponudil zanimive
koncerte komorne, solistične in vokalne glasbe, v tem sklopu je nastopil tudi Komorni godalni orkester
Slovenske filharmonije –. s krstno izvedbo skladbe našega profesorja Slavka Šuklarja "Koridorji",
sodelovala je tudi s Pihalnim orkestrom Premogovnika Velenje pri izvedbi njegovega abonmaja,
glasbena šola tudi že vrsto let prireja abonma za učence velenjskih osnovnih šol. .
.
V torek, 22. maja 2018, smo na široko odprli šolska vrata in sprejeli radovedne obiskovalce na Dnevu
odprtih vrat, ki postaja tradicionalna prireditev. .
.
.
IZVAJANJE IN ORGANIZACIJA SEMINARJEV TER TEKMOVANJ
Nadaljujemo s tradicijo organizacije mojstrskih seminarjev –.z namenom obogatiti znanje tako učencev
kot učiteljev. V letu 2018 smo gostili: .
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.

23. mednarodno poletno šolo prof. Igorja Ozima –.avgust 2018.
klavirsko delavnico (mentor Aleksandar Serdar) –.januar 2018. .
komponistično delavnico in seminarja za kitaro (Nejc Kuhar) ter violino (Moeko Sugiura) -.januar
2018.
16. mednarodno orgelsko šolo (Lorenzo Ghielmi) –.februar 2018.
seminar za flavto (Ana Kavčič Pucihar) –.februar 2018.
seminar za klavir (Ruben Dalibaltayan) –.april in november 2018.
seminar za harfo (Diana Grubišić Ćiković) –.oktober 2018.
kitarsko delavnico (Mihael Hrustelj) –.november 2018.
Kreativno jazz kliniko pod vodstvom Jureta Pukla –.februar 2018 .

Šola se je predstavila tudi kot soorganizator regijskega tekmovanja mladih glasbenikov:.
.
21. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja (6. februar 2018)..
.
USPEHI V LETU 01
MEDNARODNA TEKMOVANJA.
.
.
.
.
. mednarodno tekmovanje mladih pihalcev EMONA 01
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 14. do 20. januar 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
1.

Lara Ramšak.

klarinet.

4..

Matjaž
Emeršič.

.

.
korepetitor.

Sanja.
Mlinar Marin.

uspeh.
srebrna.
plaketa.
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2.

Jakob
Hauptman.

3. april 2019

klarinet.

3..

Matjaž
Emeršič.

Sanja.
Mlinar Marin.

srebrna.
plaketa.

3.

Ema Kač.

klarinet.

2..

Matjaž
Emeršič.

Sanja.
Mlinar Marin.

srebrna.
plaketa.

4.

Blaž Peter
Brunšek.

klarinet.

1..

Matjaž
Emeršič.

Sanja.
Mlinar Marin.

srebrna.
plaketa.

učitelj.

korepetitor.

.

. mednarodno tekmovanje za pianiste "Ivan Rijavec"
Rogaška Slatina, 28. januar 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
1.

Petja Emeršič.

klavir.

2.

Val Goter.

klavir.

3.

Nika Poznič.

klavir.

.

.

.

kat..
A.

Mladi pianisti
Začetniki.
Začetniki.

.

Pascal
Vehovec.
Monika
Vehovec.
Monika
Vehovec.
.

1. mednarodno glasbeno tekmovanje Davorin Jenko
Beograd, februar 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
1.

Matej Ferlež.

klavir.

A.

..

uspeh.

..

2. nagrada, 2.
mesto.
1..nagrada.

..

1..nagrada.

.

.

učitelj.

korepetitor.

Tea Plazl.

..

.

uspeh.
1. nagrada (2.
mesto), zlata
medalja.

.
.
.
.
.
.
10. mednarodno glasbeno tekmovanje in festival solistov ter komornih skupin - SVIREL
Vipolže, Dobrovo, Nova Gorica, 12. marec -.8. april 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
korepetitor.
uspeh.
1.
2.
3.

Lara Požun.
Klara
Kuprešak.
Vita Žager.

flavta.

Junior.

flavta.

Elementary.

oboa.

Intermediate.
Intermediate.

4.

Jona Zamrnik.

oboa.

5.

Luka Ovčjak.

evfonij
(bariton).
oboa.

6.
..

Viktorija
Razdevšek.
..

Superior.
Superior.

..

..

Mojca Ušen
Tkalčec.
Mojca Ušen
Tkalčec.
Tanja
Mršnjak Petrej.
Tanja
Mršnjak Petrej.
Mitja.
Škorjanc.
Tanja
Mršnjak Petrej.
..

..

srebrno.
priznanje.
..
srebrno.
priznanje.
Tea Plazl.
srebrno.
priznanje.
Tea Plazl.
srebrno.
priznanje.
Ana Tijssen.
zlato
priznanje.
..
zlato
priznanje.
..
..

XIX. Erste guitar art festival
Beograd (Srbija), 16. -.21. marec 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.

kat..

1.

Mia Koper.

kitara.

2..

2.

Nace Apšner.

kitara.

2..

.

.

3. seja Sveta Mestne občine Velenje

.

.

učitelj.
Monika
Krajnc Štih.
Monika
Krajnc Štih.
.

.

korepetitor.

uspeh.

..

10. mesto.

..

11. mesto.
.
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Zagreb guitar festival 01
Zagreb, 3. do 8. april 2018.
zap..
ime in priimek.

instrument.

kat..

učitelj.

1.

Mia Koper.

kitara.

II..

2.

Blaž Pogorevc.

kitara.

II..

3.

Nace Apšner.

kitara.

II..

instrument.

kat..

učitelj.

korepetitor.

.

Dnevi kitare 01
Krško, 7. in 8. april 2018.
zap..
ime in priimek.

Monika
Krajnc Štih.
Monika
Krajnc Štih.
Monika
Krajnc Štih.

korepetitor.
..
..
..

1.

Lara Jelen.

kitara.

2..

Teja Pintar.

..

..

..

..

..

..

..

učitelj.

korepetitor.

. mednarodno zborovsko tekmovanje "Il Garda in Coro"
Malcesine (Italija) -.12. do 14. april 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
1.

..

Mladinski
pevski zbor
Glasbene šole
Velenje.

..

..

..

A -.otroški
zbori.

..

Tea Plazl.

..

. mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov "Daleki akordi"
Split / Kaštela (Hrvaška), 18. do 20. april 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
1.

Brina Mohor.

petje.

I..

2.

Nina Kreča.

petje.

II..

Gordana
Hleb.
Gordana
Hleb.

.
.
. mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov “Antonio Salieri”
Legnago (Verona), Italija, 5. do 15. april 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
1.
2.

Ajda Nina
Vivod.
Nina Petrič.

harfa.

C.

harfa.

D.

3.

Karin Kopušar.

harfa.

E.

4.

Brina Zamrnik.

harfa.

E.

violina.

D.

5.

Maruša
Lavrinšek.

Dalibor
Bernatović.
Dalibor
Bernatović.
Dalibor
Bernatović.
Dalibor
Bernatović.
Danica
Koren.

uspeh.
zlato
priznanje.
srebrno.
priznanje.
srebrno.
priznanje.

uspeh.
bronasto.
priznanje.
..

uspeh.

Nina
2. nagrada,
Verboten,
(2. mesto);
Tanja Mršnjak posebno
Petrej.
priznanje za
najboljši
program; za
izvedbo skladbe
A. Čopi: Eno
drevce, za
najobetavnejšo
zborovodkinjo.
..
..

korepetitor.

uspeh.

..

3..nagrada.

..

2..nagrada.

korepetitor.

uspeh.

..

1..nagrada.

..
..

1. nagrada, 1.
mesto.
2..nagrada.

..

1..nagrada.

..

2..nagrada.
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.

Mednarodno glasbeno tekmovanje "Giovani talenti"
Gorica (Italija), 26. do 29. april 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
1.

2.

Tinkara
Nežmah.
Pia Landeker.

flavta.

učitelj.

Jernej
Marinšek.
Mednarodno tekmovanje za klavir in harmoniko "Tomaž Holmar"
Malborghetto -.Naborjet (Italija), 18. do 20. maj 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
1.

Larisa Kotnik.

3. april 2019

D.

klavir.

A junior.

klavir.

A2.

3.

Maj.Mirst.

klavir.

A2.

4.

Lenart Šonc.

klavir.

A2.

5.

Manca Ernst.

klavir.

A2.

klavir.

A3.

klavir.

A3.

harmonika.

C junior.

harmonika.

C2.

harmonika.

C3.

harmonika.

C3.

harmonika.

C4.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rok Tadej
Brunšek.
Vita Hofinger.
Mihelič.
Tjan
Podjavoršek.
Jure
Hudobreznik.
Branko
Dobrovoljski.
Martin.
Plaskan Hodnik.
Jasmin Balić.

.

.

Maruša
Lavrinšek.

violina.

V..

.
.
.
8. mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje
Radlje ob Dravi, 25. do 28. maj 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
1.

Miha Cokan.

klavir.

2..

2.

Val Goter.

klavir.

2..

3.

Tinkara Krt.

klavir.

2..

4.

Filip Ocvirk.

klavir.

4..

5.
.

Ana Jurjovec.

klavir.

6..

uspeh.

..

1..nagrada.

korepetitor.

uspeh.

Manja.
Gošnik Vovk.
Jerneja
Grebenšek.
Katja Žličar
Marin.
Manja.
Gošnik Vovk.
Katja Žličar
Marin.
Jerneja
Grebenšek.
Katja Žličar
Marin.
Primož
Kranjc.
Zmago Štih.

..

Mojca
Volavšek.
Mojca
Volavšek.
Izidor
Kokovnik.

..

.
.
.
.
The North International Music Competition (spletno tekmovanje)
Stockholm (Švedska), 20. maj 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
1.

korepetitor.

..

2..nagrada.

..

2..nagrada.

..

2..nagrada.

..

1..nagrada.

..

2..nagrada.

..

1..nagrada.

..

1. nagrada, 1.
mesto.
1. nagrada, 1.
mesto.
3..nagrada.

..
..
.

.

..
.

učitelj.

1. nagrada, 1.
mesto.

korepetitor.

Danica
Koren.
.

..

1. nagrada, 1.
mesto.
1..nagrada.

uspeh.
1. nagrada, 1.
mesto.
.

korepetitor.

Sara.
Slatinek.
Monika
Vehovec.
Anja Rosec.

..

Nina
Verboten.
Tea Plazl.

..

..
..

..

uspeh.
zlata
nagrada, II..
srebrna.
nagrada.
srebrna.
nagrada.
zlata nagrada.
priznanje.

7
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1. mednarodno tekmovanje za mlade izvajalce - skladatelje "Oskar Rieding"
15. marec do 10. junij 2018 (prva etapa), Narodni dom Celje, finale 29. in 30. junij 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
korepetitor.
1.

Val Goter.

2.

Tjaša Srotič.

.

mladi
izvajalecskladatelj.
mladi
izvajalecskladatelj.

.
.
6. zagrebški festival harfe
Zagreb, 14. do 19. november 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.

I..

Monika
Vehovec.

III..

.

Tomaž Lojen.

.
kat..

1.

Ajda Nina
Vivod.

harfa.

Junior
division (do 14
let).

2.

Veronika
Gams.

harfa.

Lever division
Katja
(do 11 let).
Šumečnik.

Ula Aurelija
Gams.

klavir.

A.

Tim Cergol.

klavir.

II..

2.

Matej Ferlež.

klavir.

II..

Nika Oder.

flavta.

V..

..

..

..

..

srebrna.
plaketa.

uspeh.

..

5. mesto,
posebna
pohvala.

..

2. mesto, 2..
nagrada.

.
korepetitor.

uspeh.

..

2..nagrada.
.

korepetitor.
..
..
.

uspeh.
srebrna.
plaketa.
srebrna.
plaketa.
.

korepetitor.

Špela
Zamrnik.
..

.
.
.
.
.
.
.
DRŽAVNA TEKMOVANJA.
.
.
.
.
. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije - TEMSIG
Glasbene šole gorenjske regije -.5. do 17. marec 2018.
.

.

.

Aleksandar
Serdar.
Aleksandar
Serdar.

.
.
.
.
.
The North International Music Competition (spletno tekmovanje)
Stockholm (Švedska), 21. december 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
1.

..

.

Monika
Vehovec.

.
.
.
.
.
1. mednarodno klavirsko tekmovanje Janez Matičič
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 10. -.15. december 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
1.

zlata plaketa,
uvrstitev v finale.

korepetitor.

Dalibor
Bernatović.

.
.
.
.
.
1. mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike - Ars nova
Trst (Italija), 5. -.9. december 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
1.

..

.
učitelj.

uspeh.

..
..

uspeh.
prva nagrada,
1. mesto.
..

.

.

.

.
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Glasbena šola Fran Korun Koželjski.Velenje je na državnem tekmovanju v letu 2018 sodelovala z največ mladimi
glasbeniki med vsemi slovenskimi glasbenimi šolami (42 učencev), ki so se z Gorenjske vrnili z odličnimi uspehi.
Skupno so osvojili 13 zlatih plaket, 19 srebrnih in 9 bronastih plaket. Zlato plaketo je prejelo 11 instrumentalnih
solistov: Leon Cesarec.(kontrabas), Kim Fricelj.in.Sara Pungartnik Črešnar.(violončelo), Veronika Gams,
Karin Kopušar, Nina Petrič, Ajda Nina Vivod in Brina Zamrnik.(harfa), Ana Jurjovec, Izidor Ostan in Nika
Šipek.(orgle), iz solfeggia Maruška Dobrovoljski ter.komorna skupina s pihali - Trio Lanima (Matej Ferlež
-.klavir, Lara Govek.-.flavta in Nika Oder –.flavta). Najuspešnejši so prejeli še posebne nagrade -..prvo nagrado
v svoji kategoriji so dobili Veronika Gams, Ana Jurjovec. Izidor Ostan in Ajda Nina Vivod, drugo nagrado so
prejeli Maruška Dobrovoljski, Nika Šipek, Brina Zamrnik in Trio Lanima.(Matej Ferlež, Lara Govek in Nika
Oder), tretjo pa Kim Fricelj. Šest učencev pa je prejelo posebna priznanja:.Veronika Gams.za doseženih 100
točk in najboljšo izvedbo obvezne skladbe, za najboljšo izvedbo obvezne skladbe so priznanje prejeli še Izidor
Ostan, Nina Petrič in Ajda Nina Vivod, posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja
sta prejeli Nina Petrič in Brina Zamrnik, posebno priznanje za najbolj obetavno tekmovalko v najnižji kategoriji
so podelili Sari Pungartnik Črešnar..
.
.
.
. revija Zagorje ob Savi

.

.

.

.

Državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, 26. -.28. marec 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
korepetitor.
1.
2.

Otroški pevski
zbor Glasbene
šole Velenje.
Mladinski
pevski zbor
Glasbene šole
Velenje.

..
..

otroški zbori.

2.

Živa Matjaž,
Tinkara
Miklavžin,Tiara
Šaherl, Kaja
Borovšek.
Živa Matjaž.

Katja Žličar
Marin.

Tea Plazl.

Nina
Verboten.
(klavir), Tanja
Mršnjak Petrej
(oboa).

mladinski
zbori.

.
.
.
.
. TUTU - slovensko baletno tekmovanje 01
SNG Maribor, 20. do 23. junij 2018.
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
1.

Manja.
Gošnik Vovk.

.

.

uspeh.
zlato
priznanje z
odliko.
zlato
priznanje.

.

učitelj.

korepetitor.

uspeh.

balet.

IX. Modra.

Maja Verčko.

..

zlata medalja,
1. mesto, 3.
nagrada.

balet.

I. Solo.

Maja Verčko.

..

zlata medalja,
1. mesto.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
REGIJSKO TEKMOVANJE.
.
.
.
.
.
.
. tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov-TEMSIG
21. regijska tekmovanja mladih glasbenikov RS na glasbenih šolah v raznih krajih Slovenije od 1. –.7..2..2018..
zap..
ime in priimek.
instrument.
kat..
učitelj.
korepetitor.
uspeh.
1.

Veronika
Gams.

3. seja Sveta Mestne občine Velenje

harfa.

1.a.

Dalibor
Bernatović.

..

napreduje na
državno
tekmovanje,
posebno
priznanje za
najbolj
obetavno.
tekmovalko
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2.

Pina Levar.

harfa.

1.a.

Tanja Vogrin.

..

3.

Andreja Šadl.

harfa.

1.b.

Tanja Vogrin.

..

harfa.

1.c.

Dalibor
Bernatović.

..

Dalibor
Bernatović.

..

4.

Ajda Nina
Vivod.

5.

Nina Petrič.

harfa.

1.c.

6.

Neja Privšek.

violončelo.

1.a.

Jerica Žgeč.

Ines
Ivanovič.

violončelo.

1.a.

Jerica Žgeč.

Ines
Ivanovič.

violončelo.

1.b.

7.
8.

Sara.
Pungartnik
Črešnar.
Kim Fricelj.

Tamara
Gombač.

Nikolaj
Žličar.

najnižje
kategorije in
najboljšo
izvedbo skladbe
slov. avtorja.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje,
posebno
priznanje za
najboljšo
izvedbo.
obvezne.
skladbe.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.
priznanje za
udeležbo.

9.

Leon Cesarec.

kontrabas.

1.b.

Miha Koren.

Ines
Ivanovič.

10.

Vasja Volk.

kontrabas.

1.b.

Miha Koren.

Ines
Ivanovič.

11.

Matjaž Miklič,
Nace Kac, Tjaš
Jelen, Jakob
Dobnik.
Neža Aubreht
(flavta), Ana
Preložnik
(flavta), Ines
Salecl (flavta).
Ula Aurelija
Gams (klavir),
Vida Veronika
Brunšek (flavta),
Kaja Marin
(flavta).
Tilen Jezernik.

komorne
skupine s
pihali-Kvartet
saksofonov.
komorne
skupine s
pihali-Trio
ANINE.

1.a.

Aleš Logar,
Tadej Piko.

..

1.a.

Špela
Zamrnik.

..

priznanje za
udeležbo.

komorne
skupine s
pihali-Trio
FLAVIR.

1.a.

Špela
Zamrnik,
Monika
Vehovec.

..

priznanje za
udeležbo.

kitara.

1.a.

Jure
Podvratnik.
Monika
Krajnc Štih.

..

priznanje za
udeležbo.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.

12.

13.

14.
15.

Nace Apšner.

kitara.

1.b.

16.

Neža Flis.

kitara.

1.b.

Urban Meža.

..
..
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17.

Mia Koper.

kitara.

1.b.

Monika
Krajnc Štih.

..

18.

Blaž Pogorevc.

kitara.

1.b.

Monika
Krajnc Štih.

..

viola.

1.c.

Jasmina
Špec.

komorne
skupine s
pihali-Trio
LANIMA.

1.b.

Špela
Zamrnik, Tea
Plazl.

komorne
skupine s
pihali-Kvartet
saksofonov.
komorne
skupine s
pihali-Pihalni
trio.

1.b.

1.b.

komorne
skupine s
pihali-Trio
Dolce.

19.

Eva Savina
potočnik.

20.

Nika Oder
(flavta), Lara
Govek (flavta),
Matej Ferlež
(klavir).
Rok Medved,
Nejc Vuzem,
Katrina Pavšek,
Lenart Kukovec.
Tia Jakob
Kukovič
(klarinet), Jona
Zamrnik (oboa),
Loti Mršnjak
(fagot).
Bastič Jana
(oboa), Hana
Ravnak (oboa),
Neža Kikec
(klavir).
Ajla
Dervišević.

21.

22.

23.

24.

napreduje na
državno
tekmovanje.

Boštjan
Mesarec.

..

napreduje na
državno
tekmovanje.

1.b.

Tanja
Mršnjak Petrej,
Nina Verboten.

..

priznanje za
udeležbo.

violina.

1.a.

Andreja
Mohorič.

Maja.
Sevčnikar.

violina.

1.a.

26.

Paraskeva
Jauz Mitrović.
Stella
Halilović.

violina.

1.a.

violina.

1.b.

27.
28.

Ema Pibernik.

violina.

1.b.

29.

Tea Osojnik.

violina.

1.b.

30.

Eva Avberšek.

citre.

1.a.

citre.

1.a.

citre.

1.a.

31.
32.

Tara Povh
Klemenčič.
Ajda Dreu.

33.

Ana Jurjovec.

orgle.

1.c.

34.

Jernej Šadl.

orgle.

1.c.

35.

Nika Šipek.

orgle.

1.c.

3. seja Sveta Mestne občine Velenje

..

..

25.

Anja Kožuh.

Ines
Ivanovič.

napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.
napreduje na
državno
tekmovanje.

Ines
Ivanovič.

napreduje na
državno
tekmovanje.
Ana Novak.
Anja Rosec.
napreduje na
državno
tekmovanje.
Margarita.
Ines
priznanje za
Ulokina.
Ivanovič.
udeležbo.
Igor Ulokin.
Nikolaj
napreduje na
Žličar.
državno
tekmovanje.
Igor Ulokin.
Nikolaj
napreduje na
Žličar.
državno
tekmovanje.
Igor Ulokin.
Nikolaj
priznanje za
Žličar.
udeležbo.
Peter Napret.
..
napreduje na
državno
tekmovanje.
Peter Napret.
..
priznanje za
udeležbo.
Peter Napret.
..
priznanje za
udeležbo.
Andreja
..
napreduje na
Golež Gruden.
državno
tekmovanje.
Ema
..
napreduje na
Zapušek.
državno
tekmovanje.
Barbara De
..
napreduje na
Costa.
državno
tekmovanje.
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36.

Neža Turinek.

orgle.

1.c.

Andreja
Golež Gruden.

37.

Zoja Meh.

kitara.

1.c.

Monika
Krajnc Štih.

violina.

1.c.

Danica
Koren.

violina.

1.c.

Danica
Koren.

violina.

1.c.

Danica
Koren.

38.
39.
40.
.
.
.
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Maruša
Lavrinšek.
Klara Zemljič.
Maruška
Dobrovoljski.

..

napreduje na
državno
tekmovanje.
..
napreduje na
državno
tekmovanje.
Ana Tijssen.
napreduje na
državno
tekmovanje.
Ana Tijssen.
napreduje na
državno
tekmovanje.
Ana Tijssen.
priznanje za
udeležbo.

SPREMLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH

Ravnatelj je bil.prisoten na nastopih in koncertih. Po nastopih in koncertih se je z mentorji pogovoril..
Učitelji so se redno izobraževali na seminarjih in študijskih skupinah. .
NAPREDOVANJE V NAZIV.
V letu 2018 je ravnatelj predlagal 3 zaposlene za napredovanje v naziv.(dva v naziv mentor in enega v
naziv svetnik). Pristojno ministrstvo je do konca leta 2018 podelilo naziv mentor enemu delavcu,
preostali vlogi še čakata na obravnavo..
.
VARNA TOČKA
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je ena od varnih točk v Velenju. .
.
.
DRUGA DEJAVNOST POVEZANA Z VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEM
Šola je zagotavljala strokovni kader za izvedbo strokovnega dela pouka na Umetniški gimnaziji v
Velenju..
Delavci glasbene šole so bili vodje študijskih skupin, sodelovali so v maturitetnih komisijah. Glasbena
šola je za vzgojno-varstvene zavode pripravljala glasbene programe..
Za 7 osnovnih šol je bil izveden glasbeni abonma. Vsi koncerti so bili komentirani. Za devetošolce vseh
velenjskih osnovnih šol je bil pripravljen koncert v času nacionalnega preverjanja znanja. Na koncertih
so sodelovali učitelji, učenci in dijaki Glasbene šole Velenje..
INVESTICIJSKA DELA
V letu 2018..je bilo izvedeno: .
-.prva faza izvedbenih del prenove snemalnega studia za Veliko dvorano,.
-.redna vzdrževalna dela..
.
.
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
Za plače zaposlenih pridobivamo sredstva od MIZŠ in v manjšem delu od Mestne občine Velenje.
Nosilec srednješolskega programa je Šolski center Velenje, ki zagotavlja sredstva za izvedbo programa
srednje stopnje po programu MOFAS. Mestna občina Velenje v celoti zagotavlja sredstva za prehrano
med delom, delno za prevoz na delo, za tekoče materialne stroške, zavarovanje objektov, izobraževanje
zaposlenih, zdravniške preglede, tekmovanja in za dodatni program..
.
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Celotni prihodki v letu 2018 znašajo 2.990.015 EUR, v primerjavi z letom 2017 so se povečali za 4%. V
celotnih prihodkih predstavljajo prihodki doseženi z izvajanje javne službe 99,47%, prihodki od prodaje
blaga in storitev na trgu pa 0,53%..
.
Celotni odhodki v letu 2018 znašajo 2.946.340 EUR in so se v primerjavi z letom 2017 so se povečali
za 4%. .
.
Obračunana amortizacija v letu 2018 znaša 245.574 EUR, v breme obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje smo jo odpisali v celoti. Presežek prihodkov nad odhodki v.letu 2018 znaša 43.675 EUR in
je v celoti namenjen za nakup potrebnih osnovnih sredstev..
Tabelarni prikaz odhodkov za leto 01 in 01.
.
ODHODKI.
Leto 01.

Leto 01.

Indeks 1/1.

E. Stroški blaga materiala in storitev.

0..

.1.

10.

1. Stroški materiala.

66.886.

66.997.

100.

2. Stroški storitev.

241.990.

228.315.

106.

F. Stroški dela.

..1.

.1..

10.

1. Plače in nadomestila plač.

2.069.690.

2.015.466.

103.

2. Prispevki delodajalcev.

336.231.

326.878.

103.

3. Drugi stroški dela.

231.392.

209.015.

111.

G. Amortizacija.

0.

0.

0.

H. Rezervacije.

0.

0.

0.

I. Ostali drugi stroški.

1.

0.

0.

J. Finančni odhodki.

.

0.

0.

K. Izredni odhodki.

0.

0.

0.

L. Prevred. poslovni odhodki.

0.

0.

0.

CELOTNI ODHODKI.

..0.

..1.

10.

.
.
.
ZAKLJUČEK
Zaposleni v glasbeni šoli smo se zavedali naše odgovornosti pri oblikovanju slovenske družbe in
prispevka k njenemu razvoju. Uspehi, ki smo jih nizali med šolskim letom so nam potrjevali našo
ustvarjalnost in inovativnost. V veselje nam je, da skupaj z učenci vsak dan znova odkrivamo zanimivi
svet glasbe. Naši viziji razvoja .bomo sledili tudi v prihodnje..

.

.

.
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.

.

Boris Štih prof..
ravnatelj.
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Dodatek k poročilu o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
za obdobje 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
B. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Metodologija za izdelavo letnega poročila 201:
.
Pri pripravi letnega poročila smo upoštevali naslednje pravne podlage:.
.
Pravna podlaga
.
. Z
. akon o javnih financah (Url. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002.–.ZDTB, 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,.101/2013ZIPRS1415,.101/2013, 38/2014. -. ZIPRS1415-A, 14/2015. -. ZIPRS1415-D, 55/2015. -. ZFisP,
96/2015.-.ZIPRS1617. in.13/18).
. N
. avodilo 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).
. Z
. akon o računovodstvu.(Url. RS.št.:.23/1999,.30/2002, .114/2006-ZUE).
. P
. ravilnik 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).
. P
. ravilnik 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).
. N
. avodilo o. predložitvi. . letnih poročil . pravnih oseb javnega prava (Url. RS. št.: 14/2009,.
109/2010).
. P
. ravilnik 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).
. P
. ravilnik 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).
. S
. lovenski računovodski standardi.
.
.
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Dodatek k poročilu o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
za obdobje 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
I.

POJASNILA K BILANCI STANJA - obr. 1

SREDSTVA
.
Stanje sredstev - aktive,.na.dan.31.12.2018.znaša
00..EUR .
in jih sestavljajo:.
.
1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v višini (AOP 001)
1.11 EUR
a.) Konti skupine 00 in 01 (AOP 00 in 00)
Neopredmetena sredstva in dolg. AČR –
pravice
Nabavna vrednost premoženjskih pravic
Popravek vrednosti pravic
Sedanja vrednost premoženjskih pravic

.......................

Leto 01

Leto 01

Indeks

5.960.
5.182.
778.

4.931.
4.552.
379.

82,7.
87,8.
48,7.

V letu 2018.ni.bilo nabavljenih nič.neopredmetenih sredstev..Odpisanih je bilo za 1.030 EUR licenc.
Sedanja vrednost premoženjskih pravic znaša.na.dan.31.12.2018..379.EUR in je v primerjavi z letom
2017.nižja.za.51,3.%..
.
.
b.) Konti skupine 0 in 0 (AOP 00 in 00)
Nepremičnine
Leto 01
Leto 01
Indeks
Nabavna vrednost nepremičnin
272.807.
272.807.
100,00.
Popravek vrednosti nepremičnin
229.398.
234.806.
102,3.
Sedanja vrednost nepremičnin
43.409.
38.001.
87,5.
.
V letu 2018. ni bilo spremembe nabavne vrednosti nepremičnin. Sedanja vrednost nepremičnin se.je.
zmanjšala v primerjavi z letom poprej za 13,5.% in na.dan.31.12.2018.znaša 38.001.EUR..
.
c.) Konti skupine 0 in 0 (AOP 00 in 00)
Oprema in druga opredmetena OS
Leto 01
Leto 01
Indeks
Nabavna vrednost opreme
339.802.
340.670.
100,2.
Popravek vrednosti opreme
189.863.
210.933.
111,1.
Sedanja vrednost opreme
149.939.
129.737.
86,5.
.
V letu 2018. je bilo nabavljenega za 5.745. EUR drobnega inventarja in. opreme.. V večini je šlo za
nabavo računalniške in pisarniške opreme.. Odpisanega je bilo za 907. EUR drobnega inventarja in
3.971.EUR opreme. Sedanja vrednost opreme.znaša na dan 31.12.2018.129.737.EUR.in.je.za.13,5.%
nižja kot v letu 2017..
.
.
. Kratkoročna sredstva v višini (AOP 01)
. EUR
Sestavljajo konti skupine 10-1 (AOP 01-0)
Vrsta kratkoročnega sredstva
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih
ustanovah.
Kratkoročne terjatve do kupcev.
Dani predujmi in varščine.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN.
Druge kratkoročne terjatve.
Aktivne časovne razmejitve.
Skupaj
.
.
3. seja. Sveta Mestne občine Velenje

Leto 01
68.543.

Leto 01
153.553.

Indeks
224,0.

6.832.
126.
10.773.
3.434.
94.515.
1.

3.397.
682.
10.505.
17.544.
146.998.
.

49,7.
541,3.
97,5.
510,9.
155,5.
10,
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Stanje na računu na dan 31.12.2018.znaša 51.553 EUR, pri banki pa imamo tudi kratkoročni depozit
na odpoklic v vrednosti 102.000 EUR..Sredstva so zadostovala za redna poplačila obveznosti.v letu
2018..
.
V letu 2018.so se kratkoročne.terjatve.do kupcev.znižale.za.50,3.% in na dan 31.12.2018.znašajo
3.397.EUR...
.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo.predvsem na terjatve do ustanoviteljev zavoda,
in sicer:.
.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Leto 01
Leto 01
Indeks
Terjatev do NU proračuna občine.
10.
.
,
Terjatev do Mestne občine Velenje
10.148.
5.000.
42,3.
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 2018.so vsa plačila prihajala v skladu s predpisano valuto, preostale terjatve.na.
dan.31.12.2018.do Mestne občine Velenje in do Mestne občine Slovenj Gradec pa zapadejo v začetku
leta 2018...
Druge kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2018
4.880 EUR in so bile poravnane v začetku leta 2019..
.
.
Aktivne časovne razmejitve na.dan.31.12.2018.znašajo.146.998. 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 01
The4BEES.
18.395.
Energy@School.
28.692.
IMEAS.
41.063.
EcoInn Danube.
28.671.
DeCarb.
11.484.
BB-Clean.
18.693.
Skupaj
.1
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.
.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
.
Obveznosti do virov sredstev na dan 1.1.01 v višini
00. EUR
predstavljajo:.
.
Obveznosti do virov sredstev
Leto 01
Leto 01
Indeks
1. Kratkoročne obveznosti in pasivne
.
1.
,
časovne razmejitve skupaj (AOP 034):
Kratkoročne obveznosti sestavljajo:
.
.
.
Obveznosti za predujme in preplačila (AOP 035).
12.
/.
/.
Obveznosti do zaposlenih, na podlagi izplačila.
27.349.
28.662.
104,8.
.plač; podlaga obračun plač (AOP 036) .
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP
8.162.
3.515.
43,1.
037).
Druge kratkoročne obveznosti iz posl. (AOP
17.427.
3.769.
21,6.
038).
Obveznosti do uporabnikov EKN (AOP 039).
782.
701.
89,6.
Pasivne časovne razmejitve..
/.
86.000.
/.
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti (AOP
.1
.1
11,
0)
Dolgoročne obveznosti predstavljajo:
.
.
.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP
10.269.
7.095.
69,1.
047).
Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054).
126.000.
195.222.
154,9.
Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055).
275.
/.
/.
Obveznosti za neopred. sreds. in opred.
38.058.
34.158.
89,7.
osnovna sredstva (AOP 056).
Nerazporejen presežek prih. nad odhodki (AOP
150.015.
141.674.
94,4.
058).
.
Obveznosti do zaposlenih se nanašajo na decembrske plače, ki so bile poravnane v januarju 2019..
.
Obveznosti do dobaviteljev so po stanju.na.dan.31.12.2018.v primerjavi z letom 2017.nižje.za.56,9.%.
Vse.obveznosti.v letu 2018.smo sproti poravnali v skladu s predpisanimi roki, niso se pojavljale težave.
s plačilno sposobnostjo. Preostale obveznosti so se poravnale v začetku leta 2019..
.
Druge kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018. znašajo 3.769.EUR. in.so. za. 78,4.% nižje.kot leto
poprej.. Glavnino zneska predstavlja obveznost za plačilo. davka na. dodano. vrednost, in sicer
obveznost za decembrski obračun in dodatno obveznosti, ki je nastala na podlagi poračuna
dokončnega odbitnega deleža za leto 2018..Obveznost bo.poravnana v začetku leta 2019, 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..
.
Pasivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2018 86.000 EUR.. Gre za sredstva za projekt
KEEPWarm, ki smo jih prejeli v naprej. Projekt se je v letu 2018 že začel izvajati, v zvezi z njim so že
nastali stroški, kratkoročno odloženi prihodki pa so namenjeni za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali v
letu 2019..
.
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 31.12.2018.znašajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve 7.095.EUR..
.
Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo dolgoročna.kredita.v višini 322.000 EUR, ki je bil najet.
pri.Unicredit banki.in na kredit v višini 100.000.EUR, ki je bil najet v letu 2018 pri BKS Banki..V.letu
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2018.sta bili odplačani dve glavnici Unicredit banki v.višini 14.000 EUR.in ena glavnica BKS Banki v
višini 2.778 EUR.v skladu s pogodbo. Obveznosti.na.dan.31.12.2018.znašajo.še 195.222.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 Zavod
KSSENA rešuje.z najetimi.krediti..
.
Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki znaša na dan 31.12.2018.141.674.EUR.in.je.za.5,6.%
nižji.kot leto poprej..
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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 31.12.2018. 379. EUR. Celoten znesek
predstavlja licence za računalniške programe..
.
V letu 2018.ni bilo spremembe nabavne vrednosti nepremičnin. Sedanja vrednost nepremičnin na dan
31.12.2018. znaša 38.001. EUR.. V primerjavi z letom 2017. je nižja za vrednost obračunane
amortizacije, ki znaša 5.408.EUR..
.
V letu 2018 je bilo nabavljenega za 5.745 EUR drobnega inventarja in opreme. V večini je šlo za
nabavo računalniške in pisarniške opreme. Odpisanega je bilo za 907 EUR drobnega inventarja in
3.971 EUR opreme. Sedanja vrednost opreme znaša na dan 31.12.2018 129.737 EUR in je za 13,5 %
nižja kot v letu 2017..
.
Večjih investicij v.osnovna.sredstva.v.letu 2018.ni bilo..
2. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Prometa v tem obrazcu ni..
. Izkaz finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Prometa na tem obrazcu ni..
.
II. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – obr. .
.
1. CELOTNI PRIHODKI .so.v letu 2018.realizirani v višini
0.1 EUR
Prihodke sestavljajo:.
.
Prihodki
Leto 01
Leto 01
Indeks
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
.1
0.111
,
.........-.Prihodki javnih financ.
61.575.
67.500.
109,6.
.........-.Prihodki iz sredstev EU.
287.232.
303.932.
105,8.
.........-.Prihodki tržne dejavnosti.
219.234.
119.346.
54,4.
.........-.Prihodki donacij.
20.000.
18.333.
91,7.
2. Finančni prihodki
1
1
100,0
. Drugi prihodki
/
1
/
. Drugi prevrednotovalni poslov. prihodki
.0

0,1
SKUPAJ
.
0.1
,
.
V prihodkih javnih financ so zajeti prihodki,. ki jih. zavod prejme od občin ustanoviteljic za povračilo
stroškov po pogodbi –.ti prihodki so v letu 2018.znašali.67.500.EUR:.
-.Mestna občina Velenje v višini 60.000.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 2018.znašali 119.346.EUR in so za 45,6.% nižji.kot v letu 2017..
Od tega je bilo za 80.488.EUR prihodkov iz tržne dejavnosti kot take, za.38.858.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..
.
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. CELOTNI ODHODKI so.v letu 2018.realizirani v višini
10.0 EUR
.
.
Odhodki
Leto 01
Leto 01
Indeks
a. Stroške materiala v višini . EUR.predstavljajo:
..........-.stroški pomožnega materiala.
123.
185.
150,4.
..........-.stroški energije.
127.
128.
100,8.
..........-.odpisi drobnega inventarja.
3.279.
610.
18,6.
..........-.stroški pisarniškega materiala v višini.
547.
1.093.
199,8.
..........-.stroški strokovne literature.
390.
2.172.
556,9.
..........-.stroški nabave OS.
2.337.
/.
/.
..........-.drugi stroški materiala .
972.
1.185.
121,9.
..........SKUPAJ
.
.
,1
b. Stroške storitev v višini 177.767 EUR.predstavljajo:.
..........-.stroški storitev v zvezi z opravljanjem
94.102.
74.219.
78,9.
dej..
..........-.stroški vzdrževanja in najemnin.
17.568.
18.606.
105,9.
..........-.stroški premij in plačilnega prometa.
616.
1.157.
187,8.
..........-.stroški komunalnih in prevoznih
1.231.
267.
21,7.
storitev.
..........-.povračila stroškov v zvezi z delom.
28.543.
32.123.
112,5.
..........-.stroški storitev fiz. oseb, ki.ne opr.
6.654.
14.168.
212,9.
dejavnosti.
..........-.stroški reprezentance v višini.
3.437.
3.931.
114,4.
..........-.stroški drugih storitev.
314.
60.
19,1.
..........-.stroški intelektualnih storitev,
41.607.
33.236.
79,9.
svetovanj.
.........SKUPAJ
1.0
1.
1,
c. Stroški amortizacije v višini:
0.1
Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega odpisa z uporabo predpisanih
stopenj amortiziranja. .
d. Stroški dela v višini 00. EUR. . predstavljajo 58,9. % vseh stroškov. Stroške dela
predstavljajo:.
..........-.plače in nadomestila plač zaposlenim
214.488.
230.228.
107,3.
v višini
..........-.povračila zaposlenim v višini
17.669.
16.208.
91,7.
..........-.regres za letni dopust
7.716.
12.076.
156,5.
..........-.prispevki izplačevalca +dod.pok. v
34.688.
37.261.
107,4.
višini.
..........-.jubilejne nagrade.
289.
289.
100,0.
..........-.stroški dodatnega pokojninskega
1.114.
4.487.
402,8.
zavar..
e. Drugi stroški v višini 1.016 EUR predstavljajo:.
..........-.članarine.
/.
/.
/.
..........-.ostali stroški .
1.016.
1.016.
100,0.
..........-.drugi str. iz prejšnjih obrač. obdobij.
/.
/.
/.
f. Finančni odhodki v višini
2.166.
1.669.
77,0.
g. Prevrednotovalni poslovni odhodki
/.
3.120.
/.
.
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 2018. znašale. 33.236. EUR, kar je za 21,1. % manj. kot leto poprej,
povračil stroškov v zvezi z delom v višini 32.123.EUR, kar je za 12,5.% več kot v letu 2017.(ta znesek
predstavlja povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji). in pa stroški storitev v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, ki so znašali 74.219. EUR, kar je 21,1. % manj. kot v letu 2017.. Največji del
stroškov storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti. prestavljajo stroški založniških, tiskarskih in
oblikovalskih storitev, ki so znašali 14.941. EUR, stroški oglaševanja v višini 14.473. EUR, stroški
računalniških storitev, domene in spletne strani v vrednosti 3.339.EUR in finančne svetovalne storitve
v višini 20.637.EUR. .
.
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Finančni odhodki so bili v letu 2018.1.669.EUR, kar je za 23,0.% manj.kot leto poprej in predstavljajo
obresti bankam za najete kredite..

.
. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI .....
.
V letu 2018.je bil presežek odhodkov.nad.prihodki.v višini 948.EUR, davek od dohodka pravnih oseb.
pa je znašal 5.905. EUR. Presežek odhodkov. obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka je tako skupaj znašal 6.853.EUR..
Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki se na ta račun zniža. za. 6.853. EUR in na dan
31.12.2018.znaša 141.674.EUR..
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III. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – obr. b
.
1. Zavod je ustvaril celotne prihodke (CP).v višini
0.1 EUR
in sicer:.
.
Leto 01
% v CP
a. iz poslovanja za izvrševanje javne službe v višini . EUR oz. , % celotnih
prihodkov
..........-.izvrševanje javne službe
389.765.
76,6.
..........-.od financiranja –.javne službe.
.1.
/.
..........-.drugi prihodki.
12...
/.
..........-.prevrednotovalni prihodki.
/.
/.
b. prihodki od prodaje blaga na trgu - tržna dejavnost
11.0
, %
.
V letu 2018. je bilo ustvarjenih skupaj 509.128. EUR prihodkov, od tega 389.778. EUR prihodkov iz
naslova opravljanja javne službe, kar predstavlja 76,6.% vseh prihodkov in 119.350. EUR prihodkov
od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost), kar predstavlja 23,4. % vseh prihodkov. v letu
2018..
. Celotni odhodki (CO).v višini
10.0 EUR
so sestavljeni iz:.
Celotni odhodki:
a. Odhodki za izvajanje javne službe
..........-.stroškov materiala in storitev
..........-.stroškov dela.
..........-.amortizacija .
..........-.ostali drugi stroški.
..........-.finančni odhodki.
..........-.drugi odhodki.
b. Odhodki od prodaje blaga - tržna dejavnost
..........-.material in storitve
..........-.stroški dela.
..........-.amortizacije.
..........-.finančni.odhodki...
..........-.ostali drugi stroški.
..........-.prevrednotovalni poslovni odhodki.

Leto 01
1.0
129.393.
292.129.
251.
/.
132.
/.
.11
53.747.
8.420.
20.330.
1.537.
1.017.
3.120.

% v CO
,
25,4.
57,3.
0,1.
/.
/.
/.
1,
10,5.
1,6.
4,0.
0,3.
0,2.
0,6.

.
V letu 2018.je bilo ustvarjenih skupaj za 510.076.EUR odhodkov, od tega 421.905.EUR odhodkov iz
naslova izvajanja javne službe,. kar. predstavlja 82,7. % vseh odhodkov in 88.171. EUR odhodkov od
prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost), kar predstavlja 17,3.% vseh odhodkov..
.
.
3. Presežek oz. primanjkljaj v letu 01 je tako:................................................................................
.
Presežek oz. primanjkljaj:
Leto 01
..........-.iz javne službe
-.32.127.
..........-.iz tržne dejavnosti
+.31.179.
.
V letu 2018.je bilo iz naslova javne službe za 32.127.EUR presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova
tržne dejavnosti pa je bilo za 31.179. EUR presežka prihodkov nad odhodki. Davek od dohodka
pravnih oseb je v letu 2018. znašal 5.905. EUR, tako da skupen presežek prihodkov obračunskega
obdobja iz naslova tržne dejavnosti z upoštevanjem davka od dohodka znaša 25.274.EUR..
.
Delitev stroškov tržne dejavnosti je. v letu 2018. . izdelana na osnovi . dejanskih stroškov, ki se
ugotavljajo na kontih stroškov......
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Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

.

Leto 01
0.
250.520.

Leto 01
.
432.536.

Indeks
11,
172,7.

/.
57.500.
/.
174.687.
/.
18.333.
220.266.

/.
71.667.
/.
339.203.
/.
21.666.
116.147.

/.
124,6.
/.
194,2.
/.
118,2.
52,7.

2. Odhodki po načelu denarnega toka .....................................
1.
a. odhodki iz javnih financ –.82,9.% vseh
424.997.
odhodkov
..............-.plače in druge izdatke zaposlenim
228.314.
..............-.prispevki delodajalcev.
34.002.
..............-.izdatki za blago in storitve.
146.615.
..............-.investicijski odhodki.
13.900.
..............-.plačila domačih obresti.
2.166.
b. odhodki tržne dej. predstavljajo –.17,1.%
56.437.
odhodkov.
.
.
3. Presežek prihodkov nad odhodki po
/
načelu denarnega toka.
4. Presežek odhodkov nad prihodki po
10.
načelu denarnega toka

1.
429.597.

.
10,
101,1.

251.620.
40.512.
129.743.
6.028.
1.694.
88.692.

110,2.
119,1.
88,5.
43,4.
78,2.
157,2.

.

.
/

/

/

1. Prihodki po načelu denarnega toka
a. iz prihodkov javnih financ 78,8.% vseh
prihodkov .
...............-.iz sredstev drž. proračuna.
...............-.iz.sredstev občinskih proračunov.
...............-.iz prejetih obresti.
...............-.iz sredstev Evropske unije.
...............-.iz sredstev drž.proračuna sred.EU.
...............-.donacije iz domačih virov-KP Velenje.
b. iz prihodkov tržne dejavnosti 21,2.% vseh
prih..

0.

Prihodki po načelu denarnega toka so znašali v letu 2018.548.683.EUR in so za 16,5.%.višji.kot leto
poprej –. od tega jih je bilo za 432.536. EUR in prihodkov javnih financ, kar predstavlja 78,8. % vseh
prihodkov, 116.147. EUR pa je bilo prihodkov iz tržne dejavnosti, kar predstavlja 21,2. % vseh
prihodkov po denarnem toku..
.
Največja razlika je pri prihodkih.iz sredstev EU, saj smo v letu 2018.v naprej prejeli.sredstva.za.projekt
KeepWarm, za katerega bodo stroški nastajali tudi v letu 2019, v začetku leta 2018 smo prejeli tudi
sredstva za dele projektov, ki so bili izvedeni še v letu 2017..Prihodki iz sredstev EU so v letu 2018.
znašali 339.203.EUR in so za 94,2.% višji.kot v letu 2017. V letu 2018.so bila nakazana sredstva za
projekte BIORES (2.968. EUR), THE4BEES (24.204),. EmBuild (35.487 EUR), Energy@School
(41.984 EUR),. IMEAS (27.269), NEW FINANCE (70.334 EUR),. EcoInn Danube. (29.206. EUR),
KeepWarm (99.347 EUR) in My Virtual Town (8.405 EUR)..
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 2018.znašali 518.289.EUR, kar je za 7,6.% več kot v letu
2017..Odhodki za izvajanje javne službe so v letu 2018.znašali 429.597.EUR, kar je za 1,1.% več kot
v letu 2017.in predstavlja 82,9.% celotnih odhodkov. Odhodki iz tržne dejavnosti znašajo 88.692.EUR,
kar je za 13,7.% manj kot leto poprej.in predstavljajo 17,1.% vseh odhodkov..
.
Presežek prihodkov.nad.odhodki.po načelu denarnega toka je v letu 2018.znašal 30.394.EUR. .
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.
V.

Pojasnila k izkazu računa financiranja

.
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Odplačilo dolga poslovnih bankah
Neto zadolževanje
Neto odplačilo dolga.

Leto 01
/.
28.000.
/.
28.000.

Leto 01
100.000.
30.778.
/.
69.222.

Indeks
/.
109,9.
.
247,2.

.
V letu 2018 je bil najet kredit pri BKS banki v višini 100.000 EUR, ki bo odplačan do leta 2021. Kredit
je bil najet za financiranje projektov DeCarb in BB-CLEAN..
Odplačilo dolga v letu 2018.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 2018. sta bili
poplačani dve glavnici v skupni vrednosti 28.000 EUR..Preostanek odplačila dolga pa se nanaša na
prvo anuiteto za kredit, ki je bil najet v letošnjem letu in znaša 2.778 EUR...
.
.
Velenje, marec 2019.
.
.
.
.
.
Računovodska pojasnila pripravil:.
Gregor Jordan, univ. dipl. ekon., l.r.
Mestna občina Velenje.
.
Boštjan Krajnc, l.r.
direktor
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