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Mestna občina Velenje - ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99 in 6/01)

OBJAVLJAM
- naslednje akte Mestne občine Velenje
1. SKLEP o imenovanju direktorja javnega zavoda Festival Velenje
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata člana Sveta zavoda Mladinski center
Velenje
3. SKLEP o izvzemu nepremičnine- kategorizirane JP 950 260 Grabner-Bošnjak v k.o.
Paka iz javnega dobra
4. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2009
5. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010
6. PRAVILNIK o zakupu vrtov
7. PRAVILNIK o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni
občini Velenje
8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
9. ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Galerije Velenje
10. ODLOK o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za obdobje 2009 – 2020
11. SKLEP o sprejemu Strateškega razvojnega dokumenta Mestne občine Velenje
12. POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu Stari
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15.
16.

SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o. Rečica ob Paki
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SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paška vas iz javnega dobra
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91 in spremembe), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002 in spremembe), 6. odstavka 9. člena Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Festival Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/2008) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06,
26/07 in 18/2008 ) na svoji 18. seji, dne 18. 11. 2008 sprejel

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05), 23. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni
vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 18. seji, dne 18. 11. 2008
sprejel

SKLEP

SKLEP

O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA
ZAVODA FESTIVAL VELENJE

o izvzemu nepremičnine- kategorizirane JP
950 260 Grabner-Bošnjak v k.o. Paka iz
javnega dobra

I.
Za direktorja Javnega zavoda Festival Velenje se menuje:
Barbara Pokorny, rojena 22. 6. 1971, stanujoča Šalek 110,
Velenje.
II.
Mandat direktorja traja 5 let in prične teči z dnem 19. 11.2008.
III.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-0001/2006-284
Datum: 19. 11. 2008
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na
svoji 18. seji, dne 18. 11. 2008 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin parc.
št. 569/6, pot, v izmeri 294 m2, parc.št. 569/8, pot, v izmeri 267
m2, parc.št. 569/10, pot, v izmeri 562 m2, parc.št. 569/12, pot,
v izmeri 200 m2, parc.št. 569/14, pot, v izmeri 340 m2, parc.št.
569/16, pot, v izmeri 159 m2, parc.št. 569/18, pot, v izmeri 121
m2, parc.št. 569/19, pot, v izmeri 4 m2, parc.št. 571/6, pot, v
izmeri 57 m2, parc.št. 571/7, pot, v izmeri 27 m2, parc.št. 571/8,
pot, v izmeri 224 m2, parc.št. 571/10, pot, v izmeri 421 m2, vl.št.
344, k.o. Paka iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne
občine Velenje.
2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.

Številka: 344-04-0011/2008-282
Datum: 19. 11. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

o prenehanju mandata člana Sveta zavoda
Mladinski center Velenje
I.
Ugotovi se prenehanje mandata člana Sveta zavoda Mladinski
center Velenje, Dimitrija Amona.
II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
MO Velenje.

Številka: 032-03-01/2006-284
Datum: 19. 11. 2008
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08)
je Svet Mestne občine Velenje na 18. seji, dne 18.11.2008, sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2009
1. člen
S proračunom Mestne občine Velenje za leto 2009 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog
Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine).
2. len

Proraun za leto 2009 se doloa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
TEKOI PRIHODKI
70 DAVNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiek
703 Davki na premoženje
704 Domai davki na blago in storitve
71 NEDAVNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobiku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih
dolgoronih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domaih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinannih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega prorauna iz sredstev prorauna EU

46.154.312 EUR
30.636.689 EUR
23.447.491 EUR
14.905.223 EUR
5.300.068 EUR
3.242.200 EUR
7.189.198 EUR
2.735.228 EUR
44.800 EUR
105.300 EUR
111.449 EUR
4.192.421 EUR
7.884.279 EUR
370.000 EUR

II. ODHODKI
40 TEKOI ODHODKI
400 Plae in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plaila domaih obresti
409 Rezerve
41 TEKOI TRANSFERI
410 Subvencije

48.078.305 EUR
7.336.790 EUR
2.504.190 EUR
423.844 EUR
4.188.556 EUR
126.700 EUR
93.500 EUR
13.646.507 EUR
67.215 EUR

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

7.514.279 EUR
134.600 EUR
134.600 EUR
7.498.744 EUR
5.294.215 EUR
2.204.529 EUR
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoi domai transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizinim osebam,
ki niso proraunski uporabniki
432 Investicijski transferi proraunskim uporabnikom

4.526.877 EUR
1.240.717 EUR
7.811.698 EUR
22.200.508 EUR
22.200.508 EUR
4.894.500 EUR

III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I.–II.)

1.923.993 EUR

2.963.570 EUR
1.930.930 EUR

B RAUN FINANNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vraila danih posojil

10.432 EUR
10.432 EUR

V. DANA POSOJILA IN POVEANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

30.000 EUR
30.000 EUR

VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V. – IV.)

19.568 EUR

C RAUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domae zadolževanje
VIII. ODPLAILA DOLGA
550 Odplaila domaega dolga
IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

2.000.000 EUR
2.000.000 EUR
168.000 EUR
168.000 EUR
1.832.000 EUR

X. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
111.561 EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja), posebni del proračuna
(finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter načrt razvojnih programov so priloge tega odloka in se objavijo
na spletni strani občine.
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev
rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi teh sredstev
odloča župan.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), tudi naslednji
prejemki:
- prejemki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 s spremembami in dopolnitvami),
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ki se uporabijo za namen, določen v navedenem zakonu;
- prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe na
osnovi programa, ki ga sprejme občinski svet;
- prispevki za investicijska vlaganja v objekte odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na osnovi programa,
ki ga sprejme občinski svet;
- okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni
list RS, št. 129/04 s spremembami in dopolnitvami), ki se
uporabi za namen, določen v navedeni uredbi;
- okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 123/04 s spremembami in dopolnitvami),
ki se uporabi za namen, določen v navedeni uredbi;
- prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske
unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se
uporabijo za namen, določen v pogodbi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega
uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu
kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in
plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih sredstev.
6. člen
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev
med posameznimi proračunskimi postavkami in konti, če s
tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila
zagotovljena sredstva.
Župan o veljavnem proračunu poroča občinskemu svetu
s poročilom o izvrševanju proračuna v 1. polletju leta in z
zaključnim računom proračuna.
7. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu z letnim
finančnim načrtom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Uporabniki sredstev prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo,
razen če ni z zakonom drugače določeno. Pogodba za nabavo
blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih
sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem
naročanju.
8. člen
Ožji deli občine lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega
soglasja župana, razen:
- pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih
ocenjena vrednost presega 4.170 EUR,
- pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih
ocenjena vrednost presega 8.345 EUR ter
- pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo
premoženja ožjega dela občine,
ki so brez predhodnega soglasja župana nični.
Ožji deli občine brez predhodnega soglasja občinskega sveta
ne smejo sklepati pravnih poslov, ki se nanašajo:

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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na nakup in prodajo nepremičnega premoženja ožjega dela
občine ter
nakup in prodajo delnic, deležev na kapitalu pravnih oseb
in drugih naložb v pravne osebe.

9. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% teh
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
- v letu 2010 40% navedenih pravic porabe in
- v ostalih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Navedene omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti
z najemnimi pogodbami, iz prihodkov donacij in iz sredstev
lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, ki se financirajo
iz donacij ter sredstev, ki so vezana na namenski kredit.
10. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
20% mora predhodno potrditi občinski svet, razen spremembe
vrednosti projektov nad 20% v primeru, ko se iz občinskega
proračuna financira manj kot 50% izhodiščne vrednosti
projekta.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.
11. člen
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji
nalog ob zaključku leta oziroma na njegovo zahtevo.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
Občina se za izvrševanje proračuna v tekočem proračunskem
letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije,
predvidene v proračunu.
Občina se lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil
(glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov
(obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev
za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem
letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov in odhodkov
proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za
prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna
za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
ter prihodke režijskih obratov.
V letu 2009 se občina lahko zadolži do višine 2.000.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg
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zadolževanja občine.

poslih likvidnostnega zadolževanja odloča in jih sklepa župan.

14. člen
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna
za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se
s tem:
- zmanjšajo stroški občinskega dolga ali
- izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost
makroekonomskim in tržnim tveganjem.

19. člen
Posredni proračunski uporabniki proračuna občine, javni
gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica
je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo
in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če se zadolžujejo za
investicije in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov.

V letu 2009 se občina za namen upravljanja z dolgom proračuna
lahko zadolži do višine 2.000.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg
zadolževanja občine.
15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje
proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno
zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega
sprejetega proračuna.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg
zadolževanja občine, razen če leto črpanja in leto odplačila
posojila nista v istem proračunskem letu.
16. člen
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske
unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg
zadolževanja občine.
17. člen
Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova
zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je, če se zadolžujejo za
investicije in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov.
V letu 2009 lahko občina izda poroštva iz prejšnjega odstavka
tega člena do višine 1.000.000 EUR, pri čemer anuitete v
posameznem letu odplačila ne smejo preseči 100.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg
zadolževanja občine.
Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poroštva se
morata skleniti istočasno.
18. člen
Posle v zvezi z zadolževanjem proračuna po 13., 14., 15., 16.
in 17. členu tega odloka sklepa župan ali oseba, ki jo župan
pisno pooblasti.
Za posle v zvezi z zadolževanjem po 13. in 14. členu tega odloka
mora občina pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance.
Soglasje ministra, pristojnega za finance, mora pridobiti tudi
za zadolžitev po 15. členu tega odloka, če leto črpanja in leto
odplačila posojila nista v istem proračunskem letu.

V letu 2009 se pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena
lahko zadolžijo oz. izdajo poroštva v višini 1.200.000 EUR, pri
čemer višina anuitete v posameznem letu odplačila ne sme
preseči 120.000 EUR.
Soglasje izda občinski svet.
Izdana soglasja ne štejejo v obseg zadolževanja občine.
Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju
poroštva, ki jo sklenejo posredni proračunski uporabniki
proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki
je namenjeno izvajanju javne oz. gospodarske javne službe.
20. člen
Občina ne sme prevzemati dolga.
21. člen
Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine
zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih in drugem
premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 500 EUR.
22. člen
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti
nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični
vrednosti do 100.000,00 EUR.
23. člen
Župan lahko do višine 210 EUR odpiše oziroma delno
odpiše odplačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Kot dolgovi po 1. odstavku tega člena ne štejejo dolgovi do
občine iz naslova obveznih dajatev.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1.1.2009
dalje.
Številka: 403-02-0005/2008-441
Datum: 19.11.2008
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

O poslih zadolževanja, za katera po zakonu, ki ureja financiranje
občin, ni potrebno soglasje ministra, pristojnega za finance, in o
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Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08)
je Svet Mestne občine Velenje na 18. seji, dne 18.11.2008, sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010
1. člen
S proračunom Mestne občine Velenje za leto 2010 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog
Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine).
2. člen
Proračun za leto 2010 se določa v naslednjih zneskih:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
TEKOI PRIHODKI
70 DAVNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiek
703 Davki na premoženje
704 Domai davki na blago in storitve
71 NEDAVNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobiku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih
dolgoronih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domaih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinannih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega prorauna iz sredstev prorauna EU

52.572.785 EUR
34.443.093 EUR
24.953.968 EUR
16.247.000 EUR
5.459.328 EUR
3.247.640 EUR
9.489.125 EUR
2.846.482 EUR
46.100 EUR
87.400 EUR
114.319 EUR
6.394.824 EUR
7.803.217 EUR
1.070.000 EUR

II. ODHODKI
40 TEKOI ODHODKI
400 Plae in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plaila domaih obresti
409 Rezerve
41 TEKOI TRANSFERI
410 Subvencije

53.845.949 EUR
7.738.402 EUR
2.628.376 EUR
444.669 EUR
4.364.557 EUR
202.800 EUR
98.000 EUR
13.935.529 EUR
68.260 EUR
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6.733.217 EUR
105.100 EUR
105.100 EUR
10.221.375 EUR
7.300.317 EUR
2.921.058 EUR
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoi domai transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizinim osebam,
ki niso proraunski uporabniki
432 Investicijski transferi proraunskim uporabnikom

4.582.756 EUR
1.297.478 EUR
7.987.035 EUR
26.725.156 EUR
26.725.156 EUR
5.446.862 EUR

III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I.–II.)

1.273.164 EUR

3.726.370 EUR
1.720.492 EUR

B RAUN FINANNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vraila danih posojil

6.966 EUR
6.966 EUR

V. DANA POSOJILA IN POVEANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

30.000 EUR
30.000 EUR

VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V. – IV.)

23.034 EUR

C RAUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domae zadolževanje
VIII. ODPLAILA DOLGA
550 Odplaila domaega dolga
IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

1.500.000 EUR
1.500.000 EUR
230.200 EUR
230.200 EUR
1.269.800 EUR

X. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
26.398 EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja), posebni del proračuna
(finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter načrt razvojnih programov so priloge tega odloka in se objavijo
na spletni strani občine.
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev
rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi teh sredstev
odloča župan.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), tudi naslednji
prejemki:
prejemki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 s spremembami in
dopolnitvami), ki se uporabijo za namen, določen v navedenem zakonu;
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prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe
na osnovi programa, ki ga sprejme občinski svet;
prispevki za investicijska vlaganja v objekte odvajanja
in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na osnovi
programa, ki ga sprejme občinski svet;
okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni
list RS, št. 129/04 s spremembami in dopolnitvami), ki se
uporabi za namen, določen v navedeni uredbi;
okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda (Uradni list RS, št. 123/04 s spremembami in
dopolnitvami), ki se uporabi za namen, določen v
navedeni uredbi;
prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske
unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se
uporabijo za namen, določen v pogodbi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega
uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu
kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in
plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih sredstev.
6. člen
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev
med posameznimi proračunskimi postavkami in konti, če s
tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila
zagotovljena sredstva.
Župan o veljavnem proračunu poroča občinskemu svetu
s poročilom o izvrševanju proračuna v 1. polletju leta in z
zaključnim računom proračuna.
7. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu z letnim
finančnim načrtom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Uporabniki sredstev prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo,
razen če ni z zakonom drugače določeno. Pogodba za nabavo
blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih
sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem
naročanju.
8. člen
Ožji deli občine lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega
soglasja župana, razen:
pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve,
katerih ocenjena vrednost presega 4.170 EUR,
pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih
ocenjena vrednost presega 8.345 EUR ter
pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo
premoženja ožjega dela občine, ki so brez predhodnega
soglasja župana nični.
Ožji deli občine brez predhodnega soglasja občinskega sveta
ne smejo sklepati pravnih poslov, ki se nanašajo:
na nakup in prodajo nepremičnega premoženja ožjega
dela občine ter
nakup in prodajo delnic, deležev na kapitalu pravnih oseb
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in drugih naložb v pravne osebe.
9. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% teh
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
v ostalih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Navedene omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti
z najemnimi pogodbami, iz prihodkov donacij in iz sredstev
lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, ki se financirajo
iz donacij ter sredstev, ki so vezana na namenski kredit.
10. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
20% mora predhodno potrditi občinski svet, razen spremembe
vrednosti projektov nad 20% v primeru, ko se iz občinskega
proračuna financira manj kot 50% izhodiščne vrednosti
projekta.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.
11. člen
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji
nalog ob zaključku leta oziroma na njegovo zahtevo.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
Občina se za izvrševanje proračuna v tekočem proračunskem
letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije,
predvidene v proračunu.
Občina se lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil
(glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov
(obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev
za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem
letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov in odhodkov
proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za
prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna
za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
ter prihodke režijskih obratov.
V letu 2010 se občina lahko zadolži do višine 1.500.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg
zadolževanja občine.
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14. člen
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna
za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se
s tem:
zmanjšajo stroški občinskega dolga ali
izboljša struktura dolga na način, da se zniža
izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.
V letu 2010 se občina za namen upravljanja z dolgom proračuna
lahko zadolži do višine 1.500.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg
zadolževanja občine.
15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje
proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno
zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega
sprejetega proračuna.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg
zadolževanja občine, razen če leto črpanja in leto odplačila
posojila nista v istem proračunskem letu.
16. člen
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske
unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg
zadolževanja občine.
17. člen
Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova
zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je, če se zadolžujejo za
investicije in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov.
V letu 2010 lahko občina izda poroštva iz prejšnjega odstavka
tega člena do višine 1.000.000 EUR, pri čemer anuitete v
posameznem letu odplačila ne smejo preseči 100.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg
zadolževanja občine.
Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poroštva se
morata skleniti istočasno.
18. člen
Posle v zvezi z zadolževanjem proračuna po 13., 14., 15., 16.
in 17. členu tega odloka sklepa župan ali oseba, ki jo župan
pisno pooblasti.
Za posle v zvezi z zadolževanjem po 13. in 14. členu tega odloka
mora občina pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance.
Soglasje ministra, pristojnega za finance, mora pridobiti tudi
za zadolžitev po 15. členu tega odloka, če leto črpanja in leto
odplačila posojila nista v istem proračunskem letu.
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19. člen
Posredni proračunski uporabniki proračuna občine, javni
gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica
je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo
in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če se zadolžujejo za
investicije in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov.
V letu 2010 se pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena
lahko zadolžijo oz. izdajo poroštva v višini 1.200.000 EUR, pri
čemer višina anuitete v posameznem letu odplačila ne sme
preseči 120.000 EUR.
Soglasje izda občinski svet.
Izdana soglasja ne štejejo v obseg zadolževanja občine.
Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju
poroštva, ki jo sklenejo posredni proračunski uporabniki
proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki
je namenjeno izvajanju javne oz. gospodarske javne službe.
20. člen
Občina ne sme prevzemati dolga.
21. člen
Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine
zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih in drugem
premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 500 EUR.
22. člen
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti
nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični
vrednosti do 100.000,00 EUR.
23. člen
Župan lahko do višine 210 EUR odpiše oziroma delno
odpiše odplačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Kot dolgovi po 1. odstavku tega člena ne štejejo dolgovi do
občine iz naslova obveznih dajatev.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1.1.2010
dalje.
Številka: 403-02-0006/2008-441
Datum: 19.11.2008
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

O poslih zadolževanja, za katera po zakonu, ki ureja financiranje
občin, ni potrebno soglasje ministra, pristojnega za finance, in o
poslih likvidnostnega zadolževanja odloča in jih sklepa župan.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB - 1 - Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 18.
seji, dne 18. 11. 2008, sprejel
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tekočega leta, se zakupniku zaračuna polovica
tekočega leta.

zakupnine

IV. POSTOPEK DODELJEVANJA VRTOV

PRAVILNIK
o zakupu vrtov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik ureja postopke dodeljevanja vrtičkov zakupnikom
vrtičkov, ki so v lasti Mestne občine Velenje ( v nadaljevanju:
zakupodajalec), pravice in dolžnosti zakupnikov vrtičkov ter
pravice in dolžnosti zakupodajalca.
2. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zakupniki, da so
upravičeni do dodelitev vrtička;
kriterije in merila za dodelitev vrtičkov;
postopek dodeljevanja vrtičkov;
dolžnosti zakupnikov vrtičkov;
dolžnosti zakupodajalca vrtičkov
nadzora nad izvajanjem pravilnika.
3. člen
(predmet zakupa)
Predmet zakupa so zemljišča v lasti zakupodajalca, ki so
urejena za izvajanje dejavnosti vrtičkarstva.

7. člen
(javni razpis)
Prva oddaja vrtičkov se izvede z javnim razpisom, ki ga občina
objavi v sredstvih javnega obveščanja, v skladu z določili tega
pravilnika.
Nadaljnja oddaja vrtičkov se lahko izvede preko javnega razpisa
ali na podlagi vloge posameznikov za zakup vrtička, v skladu z
določili tega pravilnika.
8. člen
(vsebina javnega razpisa)
Razpis za zakup vrtičkov mora določati:
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve
vrtičkov v zakup;
podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti;
dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti
vlogi;
okvirno število razpoložljivih vrtičkov, med njimi opredeljeno
število in lokacija vrtičkov, namenjenih invalidom;
okvirni rok, v katerem bodo vrtički, ki so predmet razpisa,
na razpolago za zakup;
rok za oddajo vlog in okvirni rok za objavo izidov razpisa;
merila za dodelitev vrtičkov;
višino zakupnine;
možnost spremembe zakupnine v primeru spremembe
cen
osnutek zakupne pogodbe.
9. člen
(razpisna dokumentacija)

II. SPLOŠNI POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE
VRTIČKOV NAJEM
4. člen
(splošni pogoji za upravičenost do dodelitve vrtička v najem)
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni
do dodelitve vrtička v zakup, so:
stalno/začasno prebivališče v MO Velenje
prosilec je lastnik/najemnik stanovanja v večstanovanjskem
objektu.
III. KRITERIJI IN MERILA
5. člen
Kriteriji in merila za dodelitev vrtička:
- eno gospodinjstvo ima pravico do enega vrtička;
- vrtički se bodo dodeljevali po vrstne redu odobrenih vlog.
6. člen
(zakupnina)
Zakupnina za uporabo vrtičkov je enaka za vse zakupnike, in
se določi v začetku leta za tekoče leto, s sklepom župana. V
njej so všteti stroški za vodo, elektriko in odvoz smeti.
Zakupnina se plača v roku enega meseca od sklenitve zakupne
pogodbe, oziroma do 28. februarja za tekoče leto.
V primeru, da se zakupna pogodba sklene v drugi polovici
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Vlogi za zakup vrtičkov morajo udeleženci priložiti naslednje
listine:
potrdilo o prebivališču;
potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
10. člen
(razpisni postopek)
Komisija, ki jo imenuje župan, pripravi in vodi postopke
javnega razpisa do dodelitve vrtičkov v zakup upravičencem,
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev vrtička. Komisija vodi tudi
postopke kasnejših dodelitev vrtičkov.
Predlog za dodelitev vrtičkov potrdi župan.
11. člen
( zakupno razmerje)
Z upravičenci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, občina sklene
zakupno pogodbo. Zakupna pogodba se sklene za določen
čas, za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja.
12. člen
(prenehanje zakupnega razmerja)
Zakupno razmerje, sklenjeno z zakupno pogodbo, se lahko
prekine:
na pobudo zakupnika, v tem primeru je zakupodajalec

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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-

-

dolžan odgovoriti na pobudo zakupnika najkasneje v roku
petih (5) dni;
če zakupnik ne ravna kot dober gospodar;
če z zemljiščem ne gospodari na način, ki zagotavlja trajno
rodovitnost zemljišč;
če zemljišče ne obdeluje in uporablja v skladu z njihovim
namenom;
če dejavnosti ne prilagodi ekološkim in talnim razmeram ter
ne preprečuje onesnaževanja ali drugačnega degradiranja
zemljišč;
če ne upošteva določil zakupne pogodbe
če ne plačuje zakupnine v zneskih in rokih, dogovorjenih v
zakupni pogodbi;
če vrtiček daje v podzakup;
če s
svojo aktivnostjo moti ali škoduje ostalim
zakupnikom;
če ne spoštuje določil hišnega reda, ki veljajo za uporabo
skupnih prostorov.

-

-

V kolikor se zakupno razmerje, iz razlogov, navedenih v 1.
odstavku tega člena, prekine, mora zakupnik v roku deset (10)
dni od prekinitve pospraviti svoje pridelke in opremo, ter izročiti
vrtiček v osnovnem obdelanem stanju.
Takšen zakupnik se vsaj dve leti po prekinitvi zakupa nima
pravice prijaviti za zakup vrtička, razen v primeru, če je bilo
zakupno razmerje prekinjeno na pobudo zakupnika.
V. DOLŽNOSTI ZAKUPNIKOV VRTOV
13. člen
(uporaba vrtov)
Z zemljiščem, ki ga ima v zakupu, mora zakupnik ravnati kot
dober gospodar.
Zakupnik se s podpisom zakupne pogodbe zaveže, da:
bo z zemljiščem gospodaril na način, ki zagotavlja trajno
rodovitnost zemljišč;
bo zemljišče obdeloval in uporabljal v skladu z njihovim
namenom;
bo dejavnost prilagodil ekološkim in talnim razmeram
ter preprečeval onesnaženje ali drugačno degradiranje
zemljišča;
na vrtičku ne bo postavljal objektov, namenjenih za
shranjevanje orodja in ostale opreme za vrtičkarstvo (mize,
stoli, klopi,…);
svoj vrtiček ne bo ogradil z ograjo;
za pridelavo stročnic (fižol, grah,…) in plodovk (paradižnik,
paprika,…) lahko uporabi lesene kole do višine max. 1,5
m, le-te je potrebno v jeseni pospraviti (najkasneje do 31.
oktobra tekočega leta);
na vrtičku ne bo postavil rastlinjakov/plastenjakov, višjih od
50 cm
na svojem vrtičku ne bo kuril ostankov rastlin;
v primeru, da bo na svojem vrtičku postavil kompostnik,
višina le-tega ne sme presegati max. višine 1 m;
s svojo dejavnostjo ne bo posegal v gozd, ki leži ob
vrtičkih;
bo upošteval določila hišnega reda, v katerem so
opredeljena pravila uporabe skupnih prostorov (shramba za
orodje, skupni prostori za druženje, skupne sanitarije,…)
bo upošteval pravila, določena za parkirni red
bo plačeval zakupnino v zneskih in rokih, dogovorjenih v
zakupni pogodbi;
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vrtička ne bo dajal v podzakup;
s
svojo
aktivnostjo
(zasaditev
vrtička,družabne
dejavnosti,…) ne bo motil ostalih zakupnikov;
od zakupodajalca ne bo uveljavljal škode na pridelkih
zaradi divjadi, naravnih nesreč, ali drugih oseb;
bo ob prenehanju zakupa zakupodajalcu vrnil vrtiček v
stanju, v kakršnem je bil, ko ga je prejel v zakup;
bo imel hišno žival na povodcu, kar pomeni, da bo njegovo
gibanje omejeno na območje zakupnikovega vrtička; lastnik
živali je dolžan poskrbeti za odstranitev živalskih iztrebkov
(za hišne živali se štejejo psi, domače mačke, sobne ptice,
mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se
vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku);
na območju vrtičkov je prepovedana reja rejnih živali
(za rejne živali se štejejo kopitarji, parkljarji, perutnina,
kunci, kožuharji in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo
za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge
gospodarske namene);
bo upošteval določila veljavnega Odloka o javnem redu in
miru.

VI. DOLŽNOSTI ZAKUPODAJALCA
14. člen
Zakupodajalec se s sklenitvijo zakupne pogodbe zaveže, da:
izroči zakupniku zakupljen vrtiček v osnovnem obdelanem
stanju;
bo v primeru višje sile (neurje, toča,…) saniral skupne
površine;
bo poskrbel za reden odvoz smeti (kontejner);
bo uredil skupne prostore in parkirna mesta.
NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem pravilnika bo izvajal pristojen občinski
organ.
Zakupodajalec bo določil upravljavca vrtičkov. Prav tako
bodo zakupniki, s katerimi bodo sklenjene zakupne pogodbe,
imenovali svoje predstavnike v odbor zakupnikov, ki bo skrbel
za sodelovanje z upravljavcem vrtičkov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Zakupnik s podpisom zakupne pogodbe potrjuje, da je
seznanjen z določili pravilnika in svojimi dolžnostmi.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku
MO Velenje.
Številka: 350-01-0056/2007
Datum: 19. 11. 2008
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20. in 21. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in št. 114/07) ter 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 18. seji, dne 18. 11. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in projektov na
področju turizma v Mestni občini Velenje
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III. POSTOPEK SOFINANCIRANJA
5. člen
Upravičenci do sredstev so:
turistična društva, turistična zveza in člani turistične
zveze,
fizične osebe in druge pravne osebe, ki izvajajo projekte s
področja turizma.

1. člen
S tem pravilnikom so določeni predmet in postopek
sofinanciranja programov in projektov na področju turizma v
Mestni občini Velenje ter nadzor nad porabo sredstev.

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
imeti morajo sedež na območju Mestne občine Velenje,
imeti morajo, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso
potrebno dokumentacijo,
imeti morajo zagotovljene pravne, organizacijske,
materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za
realizacijo prijavljenih programov in projektov

2. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje razvoja turizma in
turistične društvene dejavnosti na območju Mestne občine
Velenje.

6. člen
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju
turizma se dodelijo v skladu s sprejetimi merili na osnovi
javnega razpisa, ki ga objavi župan.

II. PREDMET SOFINANCIRANJA

Merila za vrednotenje programom in projektov pred objavo
javnega razpisa sprejme komisija, ki jo imenuje župan
Mestne občine Velenje. Merila se uporabljajo kot izhodišče za
sofinanciranje v skladu z višino proračunskih sredstev.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
Predmet sofinanciranja na osnovi tega pravilnika so programi in
projekti na področju turizma na območju Mestne občine Velenje
z naslednjimi vsebinami:
promocijsko-informativne aktivnosti,
izdajanje promocijskega materiala,
dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne
dediščine,
dejavnosti urejanja in varstva okolja,
osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za
pozitiven odnos do turistov in turizma,
organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in
delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma,
spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov,
aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
organizacija in izvajanje turističnih prireditev.
Vsebine iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje
opredelijo z javnim razpisom. V javnem razpisu se določi tudi,
katere izmed vsebin iz prejšnjega odstavka tega člena so
predmet sofinanciranja.
4. člen
Predmet sofinanciranja niso:
programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Mestne
občine Velenje. Izjema so programi in projekti, katerih
vsebina je promocija oziroma trženje turistične ponudbe
Mestne občine Velenje;
programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih
proračunskih postavk oziroma ki so že pridobili proračunska
sredstva Mestne občine Velenje;
stroški dela oziroma plač prijaviteljev;
stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin
ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali
upravljanju;
materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški
telefona, elektrike, vode,
ogrevanja ...).

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako
leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega
števila točk ovrednotenih projektov. Komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa lahko v primeru, ko je na javni razpis
prijavljenih več projektov, kot je na razpolago proračunskih
sredstev, določi prioriteto za vrednotenje turističnih programov
in projektov.
Za področje organiziranja in izvajanja turističnih prireditev so
lahko merila določena tako, da so prireditve glede na obseg
in pomen prireditve razvrščene v naprej določene razrede, za
katere je opredeljena višina sofinanciranja.
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru
predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo
spremeniti.
7. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka
po naslednjem zaporedju:
sprejetje sklepa o pričetku postopka javnega razpisa,
imenovanje komisije za izvedbo postopka javnega
razpisa,
priprava in objava javnega razpisa,
potrditev zapisnika o vsebini razpisne dokumentacije,
odpiranje vlog,
potrditev zapisnika o odpiranju vlog,
pozivanje k dopolnitvi vlog, v kolikor vloge niso popolne,
ocenjevanje prispelih predlogov,
priprava predloga prejemnikov sredstev županu Mestne
občine Velenje,
izdaja sklepov o izboru prejemnikov sredstev,
sklepanje pogodb s prejemniki sredstev,
obravnava poročil o izvedenih projektih.
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8. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh
Mestne občine Velenje, obvestilo o javnem razpisu pa se objavi
tudi v lokalnem časopisu.
Pred objavo javnega razpisa sprejme župan sklep o pričetku
postopka, s katerim določi datum objave in besedilo razpisa,
ter sklep o imenovanju komisije za izvedbo postopka javnega
razpisa.
Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v
zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije
pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
Člani komisije so odgovorni za varovanje zaupnosti podatkov
prijaviteljev in prijavljenih idej.
Komisijo sestavljajo predsednik in vsaj dva člana, ki ne smejo
biti s prejemnikom interesno povezani v smislu poslovne
povezanosti, sorodstvenega razmerja ali v zakonski zvezi.
Interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru,
če komisije ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega
števila strokovnjakov na določenem področju. Član komisije,
ki je interesno povezan s prijaviteljem, se pri ocenjevanju
prijaviteljeve vloge izloči iz postopka.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanju občinskega proračuna.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
področja, ki so predmet sofinanciranja,
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi
projekti,
določitev obdobja za porabo sredstev,
okvirno višino sredstev, ki so na razpolago,
razpisni rok,
način dostave predlogov,
navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
informacijo o razpisni dokumentaciji, katere obvezni del so
merila za ocenjevanje prijav,
rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
Poleg navedenih podatkov se lahko objavijo tudi drugi podatki,
če so glede na vrsto predmeta javnega razpisa potrebni.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od
dveh mesecev.
10. člen
Prijavitelji podajo prijavo na javni razpis izključno na obrazcih
razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse pogoje, ki jih mora
prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev
oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno
popolna.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so zlasti:
opredelitev vsebin, ki so predmet javnega razpisa,
okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,

-
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način določanja deleža sredstev, ki jih prejme posamezni
prijavitelj,
vzorec pogodbe,
navedbo meril za vrednotenje vlog,
izjava, da so vse navedbe v prijavi resnične,
navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev
in kdo o pritožbi zoper ta sklep.

Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni sestavni
deli razpisne dokumentacije.
11. člen
Po poteku razpisnega roka komisija odpre vse vloge, ki so do
tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je
podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo javnega
razpisa popolna. Odpiranju vlog sme prisostvovati vsak
prijavitelj, ki na razpisu kandidira. O odpiranju vlog komisija
sproti vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove tiste prijavitelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za
dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge se
zavržejo.
Komisija na osnovi sprejetih meril oceni vse popolne vloge ter
o ocenjevanju vodi zapisnik. Predlog prejemnikov sredstev se
predloži županu Mestne občine Velenje, ki na podlagi predloga
komisije izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
S prejemnikom sredstev se sklene pogodba. Občino v pogodbi
zastopa župan. Pogodba se sklene v pisni obliki in začne veljati
z dnem podpisa. Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, je
nična.
Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
v roku 8 dni od prejema sklepa in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za gospodarstvo in finance, Titov trg 1,
Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi,
zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča
župan.
12. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju projektov
na področju turizma brez javnega razpisa za tiste projekte, ki
so posebnega pomena za Mestno občino Velenje, ki jih ni bilo
mogoče vnaprej načrtovati, ki ne presegajo planiranih sredstev
v proračunu ter jih kot projekte posebnega pomena s sklepom
opredeli župan.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad
porabo dodeljenih sredstev opravlja Urad za gospodarstvo in
finance Mestne občine Velenje.
14. člen
Če v pogodbi ni drugače določeno, morajo prejemniki sredstev

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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najkasneje do roka, določenega v pogodbi, Mestni občini
Velenje predložiti:
poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma
projektih, za katera so jim bila dodeljena sredstva;
dokazila o namenski porabi sredstev.
15. člen
Prejemnik sredstev mora prejeta sredstva, skupaj z zakonsko
opredeljenimi obrestmi, vrniti v občinski proračun:
če ne porabi dodeljenih sredstev v terminskem planu,
določenem s pogodbo,
če nenamensko porabi dodeljena sredstva,
če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke,
na podlagi katerih so mu bila dodeljena sredstva,
če do roka, določenega v pogodbi, ne odda dokazil iz
prejšnjega člena tega pravilnika.
V primeru iz zadnjih treh alinej prejšnjega odstavka tega člena
prejemnik sredstev ne more pridobiti sredstev na podlagi tega
pravilnika v naslednjem letu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-0002/2008-431
Datum: 19. 11. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

19. november 2008

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15., 16., 17., in 18. člena Zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP – 1 – UPB5, Uradni list RS, št. 56/2008 in
57/2008) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO
Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na 18. seji dne 18. 11. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje
1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 15/2006 in 22/2007; v nadaljevanju:
odlok) se prvi odstavek četrtega člena spremeni tako, da se
glasi:
»Župan v skladu s tem odlokom z odredbo:
določi ureditev prometa, omejitve in izjeme za druge
prometne površine posebnega pomena;
lahko ob razglasitvi prometne površine posebnega
pomena, poleg omejitev in izjem določenih s
tem odlokom, določi še dodatne omejitve in izjeme za
posamezno prometno površino posebnega pomena;
določi obliko in vsebino dovolilnice za vožnjo v posameznih
območjih na prometnih površinah posebnega pomena, kjer
je vožnja sicer prepovedana;
omeji poučevanje kandidatov za voznike v vožnji motornega
vozila v času konic;
uredi gonjenje živine na javnih cestah in prometnih
površinah posebnega pomena;
2. člen
Doda se nov, 4. a člen, ki se glasi:
»4. a člen
(Javne poti)
1. Kot druge javne prometne površine posebnega pomena se
razglasijo naslednje poti:
pot pod vilo Herberstein;
poti na centralnem otroškem igrišču;
pot ob Paki mimo Kardeljevega trga;
pot od glasbene šole mimo objektov centra srednjih šol in
osnovne šole Gustav Šilih do Vodnikove ceste;
pot ob Paki med Jenkovo cesto in Cesto talcev.
2. Poti razglašene s tem odlokom so namenjene prometu
pešcev, kolesarjev in uporabnikom posebnih prevoznih
sredstev.
3. Na poteh razglašenih s tem odlokom je prepovedan promet
z motornimi vozili.
4. Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih
s tem odlokom je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do
3.«
3. člen
Doda se nov, 4 b člen odloka, ki se glasi:
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»4. b člen
(Intervencijske poti)
1. Kot prometne površine posebnega pomena se razglasijo
intervencijske poti. (Popis intervencijskih poti je v prilogi).
2. Na intervencijskih poteh velja ureditev prometa določena s
tem odlokom.«
4. člen
Doda se nov, 4 c člen odloka, ki se glasi:
»4. c člen
(Dostavni čas)
Dostavni čas za preskrbovanje organizacij in gospodinjstev v
območjih za pešce, potreben za prevoz in razkladanje blaga,
kjer to dovoljuje prometna signalizacija je med 5.30 in 9. uro.«
5. člen
Doda se nov, 4 č člen odloka, ki se glasi:
»4. č člen
(Območja za pešce)
1. Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo
naslednja območja za pešce:
Območje Titovega trga, Cankarjeve ploščadi in Trga
Mladosti ter Vodnikovo cesto od križišča z Jenkovo cesto
do Trga mladosti
Območje blokovne gradnje na Kardeljevem trgu in
Stantetove ceste.
Območje blokovne gradnje v Šaleku.
Območje Sončnega parka, ki ga omejujejo Kidričeva cesta,
Cesto na jezero, Stanetova cesta in Aškerčeva cesta.
2. Območje javnih prometnih površin posebnega pomena,
razglašenih s to odredbo je razvidno iz grafičnih kart v prilogah
od 1 do 4.«
6. člen
Doda se nov, 4 d člen odloka, ki se glasi:
»4. d člen
(Parkirišča rezervirana za osebna vozila)
1. Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo
parkirišča, rezervirana za osebna vozila, na katerih je parkiranje
časovno omejeno in na katerih se v času, ko je parkiranje
časovno omejeno, plačuje parkirnina.
2. Parkirišča na katerih je parkiranje časovno omejeno od
ponedeljka do petka med 7.00 in 9.00 uro so:
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Cona B:
1. Parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri
Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med Vodnikovo
ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže
zdravstvenega doma.
2. Parkirišče pred Zdravstvenim domom na Trgu mladosti in
3. Parkirišče pri objektu Tomšičeva ceste 5-7; 9-11, 13-15 in
Tomšičeva 10.
4. Ne glede na določila odloka o ureditvi prometa in varstvu
javnih prometnih površin posebnega pomena se na parkirišču
pred Lekarno na Vodnikovi označijo tri parkirna mesta, na
katerih se ne plačuje parkirnina, parkiranje pa se časovno
omeji na 15 min:
5. Območje javnih prometnih površin posebnega pomena je
razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do 2.«
7. člen
Doda se nov, 4 e člen odloka, ki se glasi:
»4. e člen
(Višina parkirnine)
1. Cena ene ure parkiranja znotraj cone A je 0.80 €, znotraj
cone B pa 0,40 €.
Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v obeh conah
brezplačno.«
8. člen
Doda se nov, 4 f člen odloka, ki se glasi:
»4. f člen
(Abonmaji)
1. Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno
(modre cone)so:
prvi abonma (za cono A ali B), za katerega se plača letni
pavšal v višini 8,35 €.
drugi abonma (za cono A ali B) za katerega se plača letni
pavšal v višini 33,40 €.
Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša
4 €.
2. Abonmaji za pravne osebe, ki so s sporazumom prenesle
parkirišča v njihovi lasti, v območju kjer je plačilo parkirnine
obvezno (modre cone), v upravljanje občini.
Za abonmaje pravnih oseb se plača letni pavšal v višini
33,40 €.
Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša
4 €.

Cona A:
1. Parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto,
reko Pako in Rudarsko cesto, razen parkirišč na dvoriščih
objektov, na katere je dostop preprečen z zaporo
2. Parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom
Paka in parkirišče pred stavbo NLB.

3. Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo
parkirnine obvezno (modre cone) z veljavnostjo 12 mesecev,
za katero znaša cena 200 €.«

3. Parkirišča na katerih je parkiranje časovno omejeno od
ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro so:

»Obliko in vsebino abonmajev in letne karte določi z odredbo
župan.«

9. člen
V 17. členu odloka se doda nov, 6. odstavek, ki se glasi:
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10. člen
Spremeni se 33. člen odloka tako, da se glasi:
V roku treh mesecev po uveljavitvi odloka mora župan izdati
odredbo o:
- obliki in vsebini dovolilnice za vožnjo v posameznih območjih
na prometnih površinah posebnega pomena, kjer je vožnja
sicer prepovedana.

3. člen
Poslanstvo Galerije je trajno in nemoteno izvajanje galerijske
dejavnosti kot javne službe, v skladu s pristojnim aktom
ministrstva na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj
in Občine Šmartno ob Paki. Trajno in nemoteno opravljanje
te dejavnosti je v javnem interesu, ki ga v okviru svojih funkcij
zagotavlja Mestna občina Velenje.

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

V soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljem lahko opravlja
javno službo tudi za druge lokalne skupnosti ali pa del svojih
nalog prenese na drug javni zavod. Za navedeno se sklene
posebna pogodba.

Številka: 15-02-03/2006
Datum: 19. 11. 2008

4. člen
Ime Galerije je: Javni zavod Galerija Velenje.
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Sedež Galerije je: Titov trg 5, Velenje.
Galerija lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju
ustanovitelja in soustanovitelja.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3., 22. in 51. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94-odl US, 8/96, 18/98-odl US, 31/00, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – UPB1, Uradni list
RS, št. 77/07 in 56/08) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni
vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 18. seji dne 18. 11. 2008
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje

Galerija je samostojna pravna oseba.
Galerija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Celju.
5. člen
Galerija ima pečat okrogle oblike z napisom GALERIJA
VELENJE.
II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI GALERIJE
6. člen
Galerija lahko ima eno ali več notranjih organizacijskih enot.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Velenje s sedežem v Velenju,
Titov trg 1 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja za opravljanje
galerijske dejavnosti kot javne službe Galerijo Velenje (v
nadaljevanju: Galerija), ureja njen status, dejavnosti, temeljna
vprašanja glede organizacije, sredstva za delo in odgovornost
za obveznosti Galerije ter medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti med ustanoviteljem, soustanoviteljem in Galerijo.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, ki jo zastopa župan Srečko Meh.
Soustanovitelj zavoda je Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503
Velenje, ki ga zastopa predsednik uprave Franjo Bobinac.
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v pristojnost
Sveta Mestne občine Velenje kot ustanovitelja so:
spremembe in dopolnitve tega odloka,
imenovanje direktorja in predstavnikov ustanovitelja v svet
zavoda Galerije,
soglasje k spremembam dejavnosti Galerije.
Druge naloge ustanovitelja izvršuje župan.
Pravice, obveznosti in odgovornosti med ustanoviteljem in
soustanoviteljem se uredijo s pogodbo.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Podrobneje se organizacija Galerije uredi s posebnim
aktom Galerije po predhodnem soglasju ustanovitelja in
soustanovitelja.
7. člen
Galerija izvaja naloge galerijske dejavnosti z raziskovalnim
delom, kjer se zbira, hrani in proučuje predmete iz likovno kulturne dediščine slovenskega in predvsem lokalnega pomena.
Poudarek je na odkrivanju sodobnih likovnih ustvarjalcev,
spremljanju njihovega razvoja in zbiranju sodobne likovne
ustvarjalnosti.
Galerija opravlja v okviru galerijske dejavnosti naslednje
dejavnosti:
znanstveno-raziskovalno delo in študijske razstave,
priprava in organizacija stalnih galerijskih postavitev,
priprava občasnih razstav,
odkup, zamenjava, posoja in prodaja umetniških del,
priprava, izdajanje in prodaja publikacij in drugega
strokovnega gradiva s svojega področja,
javno obveščanje o dejavnosti,
animiranje razvoja pri likovni vzgoji mladine in odraslih,
pedagoška dejavnost v galeriji,
prezentiranje likovne umetnosti v Sloveniji in tujini,
zbiranje, hranjenje, dokumentiranje, varovanje umetniškega
gradiva,
vodenje kartoteke, fototeke, hemeroteke, diateke, videoteke
s področja svoje dejavnosti,
upravljanje z nepremičninami, ki jih nanjo prenesejo lokalne
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skupnosti,
opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

8. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja Galerija, so v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/2007) razvrščene:
C/18.120 drugo tiskanje
C/18.130 priprava za tisk in objavo
C/18.200 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.782 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z umetniškimi izdelki
I/56.210 priložnostna priprava in dostava jedi
J/58.110 izdajanje knjig
J/58.130 izdajanje časopisov
J/58.140 izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 drugo založništvo
J/59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij
J/61.200 brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J/63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 obratovanje spletnih portalov
J/63.910 dejavnost tiskovnih agencij
J/63.990 drugo informiranje
L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
M/70.210 dejavnost stikov z javnostjo
M/72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
M/73.110 dejavnost oglaševalskih agencij
M/74.100 oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M/74.900 drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
N/79.120 dejavnost organizatorjev potovanj
N/81.100 vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/82.110 nudenje celovitih pisarniških storitev
N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
R/90.030 umetniško ustvarjanje
R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.020 dejavnost muzejev
R/91.030 varstvo kulturne dediščine
S/94.120 dejavnost strokovnih združenj
S/94.999 dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij
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Direktor
10. člen
Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja Galerijo
neomejeno.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih
z zakonom in tem odlokom, prenese s pisnim pooblastilom
opravljanje posameznih zadev, zastopanje v mejah danega
pooblastila in pravico podpisovanja določenih aktov, pogodb
in drugih listin na druge osebe, razen odločanja o delovnih
razmerjih.
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje Galerije ter
odgovarja za zakonitost in strokovnost dela Galerije.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s
skrbnostjo dobrega gospodarja. Ne sme najemati kreditov brez
soglasja ustanovitelja in soustanovitelja. Direktor je pooblaščen
za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta s
strani ustanovitelja in soustanovitelja (letnega izvedbenega
načrta), razen:
a. pogodb o investicijah, katerih vrednosti presegajo tiste,
ki so v veljavnem zakonu o javnih naročilih določene za
zbiranje ponudb;
b. pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima Galerija
v upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika, in
pravnih poslov izven okvira finančnega načrta v vrednosti
nad 12.520 €.
Direktorja imenuje ustanovitelj v soglasju s soustanoviteljem na
podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila kandidatu.
Ustanovitelj mora pred imenovanjem direktorja pridobiti mnenje
sveta Galerije.
Če svet Galerije ne poda mnenja iz prejšnjega odstavka v roku
30 dni od prejema zaprosila, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko
ponovno imenovan. Na podlagi akta o imenovanju direktorja,
sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta Galerije
njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene
za določen čas, za čas trajanja mandata.
Če je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v Galeriji
za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu
s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto
delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za
katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Položaj direktorja je nezdružljiv s članstvom v svetu Galerije.

Galerija lahko v soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljem
razširi svojo dejavnost.
III. ORGANI GALERIJE
9. člen
Organa Galerije sta:
direktor in
svet Galerije.

11. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih
pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali
humanistične smeri ali visoka strokovna izobrazba z
opravljeno specializacijo ali magisterijem družboslovne ali
humanistične smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj pri vodenju zavoda
oziroma službe z enako ali podobno dejavnostjo;
– poznavanje dejavnosti s širšega delovnega področja
Galerije;
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vodstvene in organizacijske sposobnosti,
znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika.

Enaki pogoji kot za direktorja veljajo tudi za vršilca dolžnosti
direktorja.
Kandidati za direktorja morajo v prijavi na razpis predložiti načrt
vodenja in poslovanja Galerije.
Če razpis ne uspe, se ponovi. Med tem časom opravlja
dolžnosti direktorja vršilec dolžnosti, ki ga imenuje ustanovitelj
v soglasju s soustanoviteljem izmed prijavljenih kandidatov ali
izmed strokovnih delavcev Galerije, vendar največ za eno leto.
12. člen
Naloge direktorja so:
organizira delo Galerije,
sprejema strateški načrt,
sprejema program dela (katerega sestavni del je tudi
finančni načrt),
sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v Galeriji,
sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem
mnenju reprezentativnih sindikatov v Galeriji,
sprejema kadrovski načrt,
sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega
vzdrževanja,
zastopa in predstavlja Galerijo, vodi in organizira poslovanje
in strokovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost
dela,
skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi,
izvršuje sklepe organov Galerije in izvaja sprejete
kratkoročne in dolgoročne programe ustanovitelja in
soustanovitelja,
sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem Galerije,
poroča ustanovitelju, soustanovitelju in svetu Galerije
o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje
Galerije,
pripravi letno in polletno poročilo,
sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo Galerija ima,
določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja
Galerija,
izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu
z veljavnimi predpisi,
druge naloge, določene s tem odlokom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, štirinajste in
petnajste alinee prejšnjega odstavka tega člena daje soglasje
svet Galerije.
13. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata, če:
sam zahteva razrešitev;
mu po predpisih iz delovnega razmerja preneha delovno
razmerje po zakonu;
neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov Galerije ali
ravna v nasprotju z njimi;
s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči večjo
škodo ali hujše motnje pri opravljanju dejavnosti Galerije;
ne posluje v okviru sprejetega finančnega načrta.
Poleg naštetih razlogov se lahko direktorja predčasno razreši
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tudi zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena
dejavnost, zaradi katere je Galerija ustanovljena, ali zaradi
prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja razreši ustanovitelj v soglasju s soustanoviteljem in
si mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno
mnenje sveta Galerije ter seznaniti direktorja o razlogih za
razrešitev ter mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni
izjavi.
Če svet Galerije ne poda mnenja v roku 30 dni, se šteje za
pozitivno.
Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati
sodno varstvo, če meni:
da je bil kršen za razrešitev določen postopek,
da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali
da niso podani razlogi za razrešitev iz prvega odstavka.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v roku 15 dni po prejemu
odločitve o razrešitvi pri pristojnemu sodišču.

Svet Galerije
14. člen
Galerijo upravlja svet Galerije.
Svet Galerije sestavlja 7 članov, in sicer:
trije predstavniki ustanovitelja,
dva predstavnika soustanovitelja,
en predstavnik delavcev Galerije,
en predstavnik uporabnikov oziroma
javnosti.

zainteresirane

Predstavnike ustanovitelja s strani Mestne občine Velenje
imenuje Svet Mestne občine Velenje, predstavnika
soustanovitelja s strani Gorenja, d.d. pa imenuje Uprava
Gorenja.
Predstavnika delavcev Galerije izvolijo delavci Galerije, pri
čemer je izvoljen izmed vseh zaposlenih. Volitve in odpoklic
predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor
v soglasju s svetom Galerije. Volitve se razpišejo največ 90 in
najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti
imenujejo uporabniki storitev Galerije na skupnem sestanku
zainteresiranih udeležencev, ki ga skliče ustanovitelj z javnim
sklicem.
Prvo konstitutivno sejo sveta Galerije skliče direktor v roku 30
dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev
in prejemu predlogov.
Svetu Galerije prične teči mandat z dnem konstituiranja. Na
prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in
namestnika predsednika.
Mandat članov sveta Galerije traja štiri leta in so lahko ponovno
izvoljeni oziroma imenovani. Direktor je dolžan o izteku mandata
obvestiti ustanovitelja, soustanovitelja in delavce 90 dni pred
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potekom mandata članov sveta Galerije.
15. člen
Svet Galerije sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta Galerije.
Svet Galerije sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah z
večino glasov vseh članov.
Seje sveta Galerije sklicuje in vodi predsednik sveta, v njegovi
odsotnosti pa njegov namestnik.
V upravičenih primerih se lahko opravi tudi korespondenčna
seja.
Predsednik sveta Galerije je dolžan sklicati sejo sveta Galerije,
če to zahtevata ustanovitelj oziroma soustanovitelj, direktor
ali večina članov sveta Galerije. Če odkloni sklic seje sveta
Galerije, jo skliče direktor. Seje se sklicuje po potrebi, vendar
pa najmanj štirikrat letno.
Delo sveta Galerije ureja poslovnik, ki ga na predlog direktorja
sprejme svet Galerije.
16. člen
Naloge sveta Galerije:
nadzira zakonitost dela in poslovanja,
spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Galerije skozi celo
leto in ob zaključku poslovnega leta,
predlaga ustanovitelju in soustanovitelju revizijo poslovanja,
ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi
direktorja,
ocenjuje delo direktorja,
ugotavlja ustreznost ter daje soglasje k strateškemu načrtu
in programu dela, ter nadzira njuno izvajanje,
daje soglasje k finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih
mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav
in k zavodski kolektivni pogodbi (v zadnjem primeru daje
tudi predhodno mnenje), ter nadzira njihovo izvajanje,
daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
potrjuje letno in polletno poročilo,
sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
sprejema poslovnik o delu sveta Galerije in morebitne
druge akte Galerije, ki jih po zakonu ne sprejema direktor,
sprejema program razreševanja presežnih delavcev kot
drugostopenjski organ,
predlaga ustanovitelju in soustanovitelju spremembe ali
razširitev dejavnosti,
daje ustanovitelju, soustanovitelju in direktorju predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
imenuje predsednika in člane disciplinske, inventurne in
volilne komisije,
odloča o pritožbah delavcev,
obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Galerije
in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje
teh vprašanj,
daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in aktom o
ustanovitvi Galerije.
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ki jih že vključujejo naloge, navedene v prvem odstavku tega
člena.
17. člen
Član sveta Galerije je lahko razrešen pred potekom mandata,
za katerega je imenovan, če:
sam zahteva razrešitev,
se iz neupravičenih razlogov ne udeleži zaporedoma treh
sej,
pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka
mandata imenuje nov član po istem postopku, kot je bil
imenovan razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
GALERIJE
18. člen
Sredstva potrebna za ustanovitev in začetek dela Galerije
zagotovita ustanovitelj in soustanovitelj. Soustanovitelj zagotovi
sredstva za direktorja in nadstandardni program Galerije
Velenje, preostala sredstva, potrebna za delovanje Galerije
Velenje, pa zagotovi ustanovitelj. Sofinanciranje ustanovitelja
in soustanovitelja se opredeli v pogodbah o sofinanciranju
galerijske dejavnosti.
Galerija upravlja z nepremičninami oz. s stavbo na Titovem
trgu 5, parcelna številka 2531/5, k.o. Velenje (razstavni prostor,
pisarna, in dva depoja) in z vso opremo ter premoženjem, s
katerim je doslej upravljala Mestna občina Velenje (posebna
služba – Galerija Velenje), in ga izkazuje v bilanci stanja na dan
31. 12. 2007. Lastna sredstva Galerije so izkazana v bilanci
stanja na dan 31. 12. 2007 in otvoritveni bilanci, ki sta prilogi k
temu odloku.
Galerija lahko uporablja
oz. razpolaga tudi z drugimi
nepremičninami in premičninami, ki ji jih s pogodbo prenese
v uporabo ustanovitelj oziroma soustanovitelj, druge lokalne
skupnosti, pravne ali fizične osebe pa po predhodnem soglasju
ustanovitelja oziroma soustanovitelja.
V lasti Mestne občine Velenje kot ustanoviteljice ostane knjižni
fond in zbirka slik, ki sta bila v lasti že pred sprejemom tega
odloka, v lasti Gorenja, d.d. kot soustanovitelja pa zbirka slik, ki
je bila v lasti že pred sprejemom tega odloka.
19. člen
Sredstva za izvajanje javne službe Galerija pridobiva iz
proračuna ustanovitelja, iz sredstev soustanovitelja, iz
proračuna Republike Slovenije, iz sredstev Evropske unije
ter od pogodbenih partneric na podlagi pogodb o izvajanju
galerijske dejavnosti.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
s članarinami in drugimi nadomestili,
s prodajo blaga in storitev na trgu,
z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Galerija nameni za izvajanje
in razvoj svoje dejavnosti.

Svet Galerije opravlja tudi naloge strokovnega sveta zavoda,
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O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
odločata ustanovitelj in soustanovitelj na predlog direktorja in
po predhodnem soglasju sveta Galerije.

-

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločata
ustanovitelj in soustanovitelj na predlog direktorja in po
predhodnem soglasju sveta Galerije.

-

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI GALERIJE
V PRAVNEM PROMETU

Pravice soustanovitelja so:
nadzira zakonitost dela in poslovanja,
spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Galerije skozi celo
leto in ob zaključku poslovnega leta,
daje mnenje k strateškemu načrtu, programu dela, letnemu
programu, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest,
organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter
nadzira njihovo izvajanje,
daje mnenje o delu direktorja,
daje pobudo za spremembe ali dopolnitve tega odloka.

21. člen
Galerija je pravna oseba, ki nastopa in posluje v okviru svoje
dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v
svojem imenu in za svoj račun.
Galerija odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
22. člen
Galerija prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s
sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so ali last
ustanovitelja ali last soustanovitelja.
23. člen
Premoženje, s katerim upravlja Galerija, je last ali ustanovitelja
ali soustanovitelja, kar se podrobneje opredeli s pogodbo
iz 2. člena tega odloka. Galerija upravlja s premičnim
premoženjem samostojno, v skladu z 10. členom tega
odloka, z nepremičninami pa samo po poprejšnjem soglasju
ustanovitelja ter ob predhodnem mnenju soustanovitelja, razen
v primerih občasne in sezonske oddaje prostorov za prireditve
in dejavnosti. V primerih, ko za upravljanje z nepremičninami
ni potrebno soglasje ustanovitelja ter posledično predhodno
mnenje soustanovitelja, mora Galerija predhodno obvestiti
ustanovitelja o nameravani oddaji prostorov.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
GALERIJE TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN GALERIJE
24. člen
Ustanovitelj in soustanovitelj za obveznosti Galerije ne
odgovarjata.
Ustanovitelj bo Galeriji zagotavljal sredstva iz proračuna z letno
pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega programa in
finančnega načrta.
Soustanovitelj bo Galeriji zagotavljal sredstva z letno pogodbo
o sofinanciranju.
25. člen
Galerija je dolžna ustanovitelju in soustanovitelju enkrat letno
poročati, in sicer ob koncu leta, o delu in poslovanju Galerije
in posredovati druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje
ustanoviteljske funkcije. Ustanovitelj ali soustanovitelj pa lahko
tudi v vmesnem času zahtevata poročilo o delu in poslovanju
Galerije.
Pravice ustanovitelja so:
nadzira zakonitost dela in poslovanja,
spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Galerije skozi celo
leto in ob zaključku poslovnega leta,
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daje predhodno soglasje k strateškemu načrtu, programu
dela, letnemu programu, finančnemu načrtu, sistemizaciji
delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu,
načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
imenuje in razrešuje direktorja,
ocenjuje delo direktorja,
sprejema spremembe in dopolnitve tega odloka.

VII. SPLOŠNI AKTI GALERIJE
26. člen
Galerija ima poleg letnega programa dela, finančnega načrta,
strateškega načrta, akta o organizaciji dela in akta o sistemizaciji
delovnih mest ter ostalih splošnih aktov, določenih v zakonu in
s tem odlokom, tudi druge splošne akte, ki urejajo pomembna
vprašanja v zvezi z delovanjem Galerije.
Splošni akti Galerije so zlasti pravilniki, poslovniki, organizacijski
predpisi ter sklepi in navodila s področja dela ali v zvezi z delom
Galerije.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Galerija je nastala z odcepitvijo od Mestne občine Velenje,
kjer je bila organizirana v okviru občinske uprave kot posebna
služba – Galerija Velenje z Odlokom o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave (Uradni vestnik MO Velenje, št.
12/2003 in 21/2005).
Svet Galerije se konstituira najkasneje v roku šestih mesecev
od uporabe tega odloka.
Z dnem vpisa Galerije v sodni register nadaljuje z delom
direktorja kot vršilec dolžnosti direktorja Stanislava Pangeršič.
Pogodbo o zaposlitvi z vršilcem dolžnosti direktorja sklene
ustanovitelj. Vršilec dolžnosti direktorja opravlja to funkcijo do
imenovanja novega direktorja, vendar ne več kot eno leto.
Javni razpis za imenovanje direktorja se objavi najkasneje v
roku treh mesecev po začetku uporabe odloka.
28. člen
Vpis v sodni register opravi vršilec dolžnosti direktorja Stanislava
Pangeršič.
29. člen
Akt o organizaciji dela, akt o sistemizaciji delovnih mest in
kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje v roku šestih
mesecev od imenovanja direktorja oziroma vršilca dolžnosti
direktorja v primeru, da razpis ni uspel.
Strateški načrt mora biti sprejet najkasneje v enem letu od
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uveljavitve tega odloka.
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Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju:
občine).

30. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 12/2003 in 21/2005) v delu, ki se nanaša na posebno
službo – Galerija Velenje.
31. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Zbrana sredstva se lahko porabijo samo za realizacijo
Dolgoročnega programa naložb v vodooskrbovalni sistem ter
naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
za obdobje 2009–2020 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 18/2008), ki je sestavni del tega odloka. Komunalno podjetje
Velenje d.o.o. mora občine trimesečno obveščati o zbranih in
porabljenih sredstvih iz tega naslova. Zbrana sredstva niso vir
financiranja izvajanja gospodarske javne službe.
4. člen
Prispevka iz 1. člena tega odloka se uvedeta za obdobje od
1.1. 2009 do 31.12.2020.

Številka: 015-02-0003/2007-550
Datum: 19. 11. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in
57/2008), 112. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št.
39/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 70/2008), in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006 in
26/2007), je Svet Mestne občine Velenje na 18. seji, dne 18. 11. 2008 sprejel

ODLOK
o prispevku za investicijska vlaganja v objekte
vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda za
obdobje 2009 – 2020
1. člen
Za razvoj in zagotavljanje varne vodooskrbe in za odvajanje
ter čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, za
zmanjševanje onesnaževanja in izgub na vodovodnem sistemu
se ob redni ceni pitne vode uvede prispevek za investicijska
vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda, in sicer:
za izgradnjo vodooskrbnih objektov 0,45 EUR na m3
porabljene vode;
za izgradnjo kanalizacijskih objektov in čistilnih naprav 0,45
EUR na m3 porabljene vode.

5. člen
Za nadzor nad porabo sredstev iz naslova tega odloka so
odgovorni župani občin.
6. člen
Vsa dela, ki se bodo izvajala iz naslova pobranega prispevka iz 1.
člena odloka, se bodo izvajala po določilih veljavne zakonodaje
s področja javnega naročanja. Postopke bodo vodile občine v
dogovoru s Komunalnim podjetjem Velenje d.o.o..
7. člen
Župani občin sklenejo s Komunalnim podjetjem Velenje d.o.o.
dogovor o vodenju vseh investicij, v katerim se natančneje
določijo načrtovanje, potek in vodenje investicij, nadzor ter
druga razmerja med investitorjem in naročnikom.
8. člen
S pričetkom uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o
prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter
objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 3/1998 in 9/1999).
9. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od
uradnih glasil občin, uporabljati pa se prične od 1.1.2009 dalje.
Številka:
Datum: 19. 11. 2008
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Ceni sta brez DDV. Prispevek za investicijska vlaganja se
bo mesečno obračunaval na položnicah skupaj z ostalimi
komunalnimi storitvami pod nazivom »prispevek RR«.
2. člen
Skupščino Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. se pooblašča,
da enkrat letno revalorizira prispevek iz 1. člena tega odloka z
indeksom rasti SZG IGM Slovenije (nizka gradnja).
3. člen
Zbrana sredstva za izgradnjo vodooskrbnih in kanalizacijskih
objektov ter čistilnih naprav so namenska sredstva in se
evidentirajo in zbirajo ločeno od prihodka iz cene vode.
Zavezanec za zbiranje sredstev iz 1. člena tega odloka je
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., ki pobrana sredstva redno
nakazuje na transakcijske račune Mestne občine Velenje,
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008)
na svoji 18. seji dne 18. 11. 2008 sprejel

SKLEP
o sprejemu Strateškega razvojnega dokumenta
Mestne občine Velenje
I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme Strateški razvojni
dokument Mestne občine Velenje.
II.
Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje je priloga
k temu sklepu.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje

Številka: 015-01-0004/2008
Datum: 19. 11. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Strateški razvojni dokument
mestne obine Velenje
KRATKO BESEDILO (EXECUTIVE SUMMARY)
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MO VELENJE V LETU 2025

Mestno obino Velenje bo odlikovalo razvito gospodarstvo,
ki bo temeljilo na inovativnosti visoko usposobljenih
strokovnjakov, zlasti na podroju raziskav, oblikovanja ter
sodobnih tehnologij, ki bodo predvsem okoljsko in
energetsko prijazne.
Privlana bivalna klima v smislu prijaznosti in tolerantnosti
prebivalcev ter okoljske vzdržnosti, bo ob visoki kakovosti
življenja v smislu možnosti za kulturno in športno
udejstvovanje ter odlini infrastrukturni vpetosti v okolje,
pritegovala tako naselitev ustvarjalnih ljudi, kakor tudi
turistine tokove.

Župan mestne obine Velenje
Gospod Sreko Meh
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izr. prof. dr. Vito Bobek
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mag. Bojan Mažgon
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Uvod
Za uspešnejši razvoj obine je potrebno izvesti pet korakov in sicer:
o oblikovanje vizije in strategije razvoja obine,
o izgrajevanje zaupanja v obino,
o vzpostavitev partnerstev v razlinih smereh in ravneh,
o pritegovanje kljunih dejavnikov, pomembnih za razvoj ter
o izvedba projektov, ki podpirajo razvojne cilje obine.
Pri tem mora biti na prvem mestu vizija in strategija, saj je le-ta kljunega
pomena za nadaljnji razvoj. Strategija umeša konkretne projekte v ciljno
usmerjeno sinergijsko celoto, zato predstavlja izvedba projektov šele zadnji
izvedbeni korak. V praksi se v veini primerov dogaja ravno obratno in je izvedba
projektov na prvem mestu, kar zmanjšuje verjetnost uspešnosti projektov in
možnosti za razvoj mesta.
S strategijo dobi obina odgovore na naslednja vprašanja:
o Kdo so pomembni subjekti za razvoj obine?
o Kakšno je stanje na razlinih podrojih (gospodarske dejavnosti, družbene
dejavnosti, okolje in prostor, …)?
o Katere so razvojne priložnosti in kakšni so razvojni primanjkljaji?
o Kakšni so cilji in prednostne naloge razvoja obine?
o S kakšnimi ukrepi se lahko dosežejo cilji?
o Kateri projekti vodijo do zastavljenih ciljev?
Kljunega pomena je tudi merjenje napredka, v okviru katerega z naborom
indikatorjev sproti merimo uresnievanje razvojne strategije.
Ta kljuni in temeljni razvojni dokument mestne obine Velenje upošteva:
o svetovne trende,
o najnovejša teoretina in empirina dognanja na podroju strateškega
nartovanja mest in lokalnih skupnosti,
o izkušnje uspešnih mest in krajev v Evropi,
o državne dolgorone razvojne programe (vladna Resolucija o državnih
razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, Strategija razvoja slovenskega
podeželja,…),
o vrednote, mnenja in potrebe lokalnih prebivalcev,
o mnenja obinske uprave,
o mnenja posameznikov, ki so vpeti v razvoj kraja,
o možne vire države in EU za financiranje razvoja obine.
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Analiza stanja

Obina se mora najprej zavedati svoje zaetne pozicije, vedeti mora torej, kje se
trenutno nahaja, zato pa je potrebna analiza stanja. Odgovoriti mora na
pomembna strateška vprašanja, opredeliti svoje prednosti ter si prizadevati za
odpravo pomanjkljivosti. V ta namen je treba preuiti konkurennost in
razpoložljiv kapital obine, privlanost lokacije ter pomembnost gospodarskega in
družbeno-politinega okolja. Uspešna obina je tista, ki je uinkovita in
uspešno tekmuje z drugimi za resurse privatnega in javnega sektorja,
neuspešno obino pa opredeljujejo padanje populacije in zaposlenosti oz.
nesposobnost odpravljanja socialnih in ekonomskih problemov.
Cilj veje konkurennosti obine pa ni samo boljša mednarodna in regionalna
pozicija, temve tudi poveanje specifinih lokalnih faktorjev, ki nadalje
izboljšujejo ekonomsko konkurennost, omogoajo ustrezno kakovost življenja
posameznikov in socialnih skupin, poveujejo ekonomsko in socialno kohezijo ter
zagotavljajo integracijo obine v urbane in regionalne mreže, institucije ter
združenja.

1.1 Nosilci in udeleženci
priprave strateškega
razvojnega dokumenta ter metodologija
Nosilci in udeleženci priprave strateškega razvojnega dokumenta
Pri izdelavi tega strateškega razvojnega dokumenta mestne obine Velenje so
sodelovali:
x Nosilec projekta:
o Prof. Dr. Ferk & Partner d.o.o., Management Consultants,
München – Maribor – Ljubljana:
Gregorieva ul. 4; 2000 Maribor
www.ferk-partner.si
 mag. Bojan Mažgon
 prof. dr. Vito Bobek
 prof. dr. Hans Ferk
 mag. Jasmina Ferk
 Anita Maek, univ.dipl.oec.
 Nada Bicman, univ.dipl.oec.
 Andreja rni, univ.dipl.oec.
x

Župan in uprava obine Velenje:
o g. Sreko Meh, župan
o ga. Andreja Kati, dierektorica obinske uprave
o Strokovne službe obinske uprave:
 ga. Alenka Rednjak, vodja urada župana in splošnih zadev

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

19. november 2008

















Številka 19-2008 / stran 31

g. Anton Brodnik, vodja urada za gospodarske javne službe
ga. Amra Kadri, vodja urada za gospodarstvo in finance
g. Marko Vuina, vodja urada za okolje in prostor
g. Darko Lihteneker, vodja urada za negospodarske javne
službe
g. Maks Ali , vodja urada za stanovanjsko gospodarstvo
ga. Tanja Ževart, notranji revizor
ga. Karla Sitar, vodja projektne skupine
ga. Helena Knez, projektni vodja
g. Rok Matjaž, projektni vodja
g. Goran Semenik, višji svetovalec v uradu za okolje in
prostor
ga. Judita Zager, višja svetovalka za finance
g. Dušan Dolinar, višji svetovalec za vzgojo in izobraževanje
ga. Cvetka Ažman, urad za negospodarske javne službe
ga. Blaženka ujež, urad za stanovanjsko gospodarstvo
g. Slavko Hudarin, vodja TIC
in ostali strokovni sodelavci obinske uprave

o Prebivalci obine Velenje
o Prebivalci sosednjih obin in drugih krajev v RS.

Metodologija
Metodološko smo strateški dokument izdelali v naslednjih korakih:
1. izvedba strukturiranega vprašalnika (40 poglobljenih vprašanj s
podvprašanji) pri 114 posameznikih, ki so vpeti v razvoj obine oz.
nadpovpreno sodelujejo pri aktivnostih v obini,
2. izvedba terenske ankete o zadovoljstvu prebivalcev obine Velenje na
vzorcu 108 nakljuno izbranih udeležencev,
3. izvedba telefonske ankete o prepoznavnosti obine Velenje v
sosednjih obinah na vzorcu 77 nakljuno izbranih udeležencev,
4. izvedba telefonske ankete o prepoznavnosti obine Velenje v Sloveniji
na vzorcu 83 nakljuno izbranih udeležencev,
5. analiza obstojeih statistinih kazalnikov in drugih podatkov za obino
Velenje in izbrane slovenske obine,
6. izvedba delavnic o predlagani viziji, ciljih in potrebnih ukrepih z
obinsko upravo in s posamezniki, ki so vpeti v razvoj obine oz.
nadpovpreno sodelujejo pri aktivnostih v obini.
Finanna analiza prihodkov in odhodkov obine vkljuuje naslednje kategorije:
1. Analiza prihodkov obine od leta 2000 - 2007 z vseh vidikov:
- tekoi prihodki
- kapitalski prihodki
- davni prihodki (dohodnina, premoženje,storitve)
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- donacije
- nedavni prihodki (takse ipd.)
- transferni prihodki (dotacije države)
- zadolževanje obine
2. Analiza odhodkov obine (2000 - 2007) z vidikov:
- odhodki za delovanje uprave
- odhodki za javni red in varnost
- odhodki za gospodarske dejavnosti ( promet)
- odhodki za varstvo okolja (ravnanje z odpadki, išenje odpadnih
voda)
- odhodki za stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj
- odhodki za rekreacijo in kulturo
- odhodki za šolstvo
- odhodki za socialno varnost
Vsi podatki so preraunani kot odhodki na prebivalca, kar ponudi ustrezne
primerjave z ostalimi obinami v Sloveniji - komparativna analiza z 10
primerljivimi obinami iz celotne Slovenije.
V finanni analizi so predstavljeni tudi nekateri kazalniki kot so:
o
stopnja finanne povezanosti obinskega prorauna z državnim
proraunom,
o
stopnja investicijske naravnanosti prorauna,
o
zadolževanje obine.
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1.2 Analiza elementov konkurennosti obine
Kljuni razvojni problemi pred 15 leti in danes
Prebivalci so odgovore na vprašanje, kakšni so bili po njihovem mnenju kljuni
ekonomski in socialni problemi v obini Velenje pred približno 15 leti, strnili
v 5 vsebinskih sklopov:
o prometne povezave: prometne povezave (34x), komunikacijske povezave
(13x);
o odnos do okolja (31x), ekološki problemi (3x) premalo prostora (7x),
komunala (5x);
o neprimerna gospodarska struktura, slabo gospodarsko in socialno stanje:
gospodarstvo bazira na velikih podjetjih (17x), brezposelnost (12x),
socialno stanje (7x), slabo razvito malo gospodarstvo (7x), stanovanjski
problemi (13x), slab turistini razvoj (5x), izguba južnega trga (4x), propad
podjetij (3x), pomanjkanje zanimanja za kmetijske dejavnosti (2x),
o izobrazbena struktura (23x), premalo priložnosti za mladi kader (7x);
o upravni problemi: pomanjkanje razvojnih vizij (3x), ni strategije razvoja
(3x), pozno sprejemanje odloitev (3x), potrebno je ve sodelovanja med
kadri, ki zasedajo kljuna mesta na obini, v gospodarstvu in obani (2x),
upravna struktura (2x);
o priseljevanje iz sosednjih držav (8x), nacionalna nestrpnost.

Na vprašanje, kateri so po njihovem mnenju kljuni razvojni primanjkljaji
(slabosti) v obini sedaj, pa prebivalci odgovarjajo:
o prometne povezave: slabe prometne povezave (44x), komunikacijske
povezave;
o gospodarski problemi: nizka podpora malim podjetjem z visoko dodano
vrednostjo (8x), še vedno vse bazira na treh monih družbah, ki se ne
prilagajajo globalizaciji (4x), industrija (4x), prevelika gospodarska
odvisnost, gospodarstvo odhaja v hitreje razvijajoe se obine, premalo
delovnih mest (3x), zaprtost obstojeega gospodarstva (3x), pomanjkanje
gospodarstvu namenjenega prostora (2x), premalo investitorjev (2x),
kadrovski problemi: pomanjkanje kadrov (7x), nizka izobrazbena struktura
(7x), loveški viri, premalo strokovnih kadrov (5x), beg možganov (2x),
razno: premajhno zanimanje za kulturo (5x), socialno stanje (2x),
pomanjkanje varovanih stanovanj za starejše obane (2x).
Tabela: Kljuni razvojni problemi obine Velenje pred 15 leti in danes
o
o
o

Pred 15 leti
Prometne povezave
Odnos do okolja
Gospodarski
problemi:
neprimerna
gospodarska struktura, slabo gospodarsko

o
o
o

Danes
Prometne povezave
Gospodarski problemi: nizka podpora
MSP,…
Kadrovski problemi, izobrazbena struktura
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in socialno stanje
Kadrovski problemi, izobrazbena struktura
Upravni problemi
Priseljevanje

Osnovnih problemov pred 15 leti je bilo ve (6) kot danes (3), se pa na prvem
mestu v obeh obdobjih pojavljajo slabe prometne povezave. Odnos do okolja za
prebivalce ne predstavlja ve problema in je izginil iz seznama. Naslednja dva
problema pa sta spet enaka: gospodarski in kadrovski problemi.

Razvojne priložnosti in nevarnosti
Nadpovpreno angažirani prebivalci so odgovore na vprašanje, katere so
razvojne priložnosti obine Velenje, strnili v naslednje vsebinske sklope:
o turizem: turizem (54x), jezero + zaledje (5x), dopolnilne dejavnosti na
kmetijah (5x), nadgrajevanje, sodelovanje med institucijami, povezovanje
(Saša…), izmenjave izkušenj, kulturni turizem, folklorni festival, festivali,
športni turizem oz. ciljni turizem za skupine, vseslovensko znana prireditev
Pika Nogavika (poizkusiti izkoristiti svetovno znano blagovno znamko in
urediti npr. park: Svet Pike Nogavike);
o loveški viri, znanje, raziskave, inovativnost: izobraževanje, razvoj loveških
virov (36x), znanstveno raziskovalna dejavnost, tehnološki centri, ambiciozni
kadri, trženje intelektualnih znanj, sposobnosti, inovativnost, inovativne
tehnologije, IKT (27x);
o gospodarstvo (19x), majhna in srednja podjetja, obrt, podjetništvo (21x),
industrija (13x) malo gospodarstvo / podjetništvo (20x), obrt (5x), trgovina (2x),
storitvene dejavnosti (2x),
o energetika, alternativni viri (22x);
o šport, rekreacija, športne prireditve (21x);
o kultura: (14x), gledališe, galerije, mesto moderne, barok, kultura
komuniciranja;
o struktura mesta, prostorski razvoj (usklajen in poenoten) (13x), prostorska
prevetritev mesta (nove vsebine), multikulturnost, prijetno mesto za vzgojo
otrok, dobra družbena infrastruktura;
o ostalo: ekologija (2x), dobra lokacija obine, boljša izkorišenost degradiranih
zemljiš – prenos lastništva na obino, povezovanje s sosednjimi obinami,
prometna povezanost.
Razvojne priložnosti smo preverili tudi na vzorcu 108 nakljuno izbranih
anketirancev v Velenju (starost: do 25 let = 33x, 25 – 60 let = 68x, nad 60 let =
7x; spol: Ž = 51x, M = 58x). Nakljuno anketirani prebivalci zaznavajo naslednje
razvojne priložnosti:
o turizem, turistini objekti (33x), kmeki turizem;
o gospodarstvo: podjetništvo (13x), trgovine, trgovski centri (5x),
gospodarstvo (4x), nova tehnologija (3x), industrija (2x), storitve (2x),
športne trgovine, termoelektrarna, možnost zaposlitve upokojencev pri
60ih letih; mladi, zaposlitev mladih (3x);
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o šport: šport, športne aktivnosti (jezero, drsališe) (7x), kopališe (3x);
o kultura, kulturne prireditve, festivali (na jezeru), glasba, gledališe,
umetnost 6x, prepoznavnost (4x), kulturna društva, ki bi poveala
prepoznavnosti, zabava, diskoteke, noni lokali (4x), kino, karneval;
o prometne povezave: avtocestna povezava (4x), ceste;
o ostalo: šola, izobraževalni centri (2x), stanovanja za mlade družine (2x),
izgradnje bloka (6x).
Razvojne priložnosti Velenja smo prav tako preverili z anketo v sosednjih
obinah (št. anketirancev: 77, starost: do 25 let – 19x, 25-60 let – 34x, nad 60 let
– 24x; spol: M – 39x, Ž – 38x; obine: Šoštanj, Mozirje, Žalec, Polzela, Braslove,
Ljubno, Podgorje). Na vprašanje, kje vidijo priložnosti v prihodnjih letih za Velenje,
so odgovorili:
o športni in kulturni turizem (22x),
o energetika (14x),
o ohranjanje tradicije v zvezi s premogovništvom (7x),
o inovativne tehnologije (5x),
o ne vem (4x),
o športno rekreacijsko in vadbeno središe (3x),
o glasbeno-kulturni center (3x),
o univerzitetno središe (2x),
o bolnica (2x),
o jezero – camping (2x).
Razvojne priložnosti Velenja smo preverili tudi z anketo v drugih slovenskih
obinah (št. anketirancev: 83, Starost: do 25 let – 21x, 25-60 let – 37x, nad 60
let – 25x; spol: M – 40 x, Ž – 43 x; obine: Slovenj Gradec 16 x, Maribor 14x,
Kranj 12x, Ljubljana 11x, Celje 12x, Koper 8x, Nova Gorica 4x, Murska Sobota
3x, Novo Mesto 3x). Na vprašanje, kje vidijo priložnosti v prihodnjih letih za
Velenje, so odgovorili:
o turistina infrastruktura, ponudba, prireditve na prostem (19x),
o ne vem (12x),
o športni in rekreativni turizem okoli jezer (15 x), športne igre, tekmovanja,
o industrija (12x), širitev Gorenja (7x),
o okrepitev storitvenega gospodarskega sektorja.
Nadpovpreno angažirani prebivalci so odgovore na vprašanje, katere so skrite
nevarnosti glede prihodnjega razvoja obine Velenje, strnili v naslednje
vsebinske sklope:
o demografski dejavniki: dobri kadri, pomanjkanje znanja, beg možganov
(15x), demografski dejavniki (14x), beg mladih iz obine, odseljevanje
prebivalstva (8x), staranje prebivalstva, starostna neuravnovešenost (5x),
venacionalna struktura prebivalstva, nestrpnost (3), pretirano
priseljevanje nekvalificiranega kadra iz bivših balkanskih držav;
o okoljski problemi: okolje/varstvo okolja (22x), preveliko favoriziranje
energetike in s tem degradacija okolja, nesistematina in nepremišljena
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izraba prostora (5x), neustrezno postavljena avtocesta (škoda za razvoj
turizma ob jezeru);
državna, regionalna in lokalna politika, upravni problemi: (neenotna)
lokalna politika (24x), zakonodaja (8x), regionalizacija (8x), razprtije med
strankami (3x), osebni interesi / lokalna politika ni povezovalec interesov
gospodarstva in potreb prebivalstva (2x), prepreevanje doloenega
projekta le, ker ga je predlagala napana politina opcija (2x).
gospodarski dejavniki: odvisnost od 2-3 vejih gospodarskih družb (8x),
neustrezno trženje (5x), zaprtje rudnika, problem Gorenja – nevarnost
velike brezposelnosti (3x), pomanjkanje lastne kmetijske proizvodnje /
samozadostnost (3x), zlom gospodarstva, stagnacija (2x);
prometna in komunikacijska infrastruktura: zastarela prometna
infrastruktura, slabe povezave (11x);
razno: premajhna skrb za starejše in invalide (2x), premalo atraktivnih
stanovanjskih lokacij za kvalitetne kadre.

1.2.1 Gospodarstvo
Po mnenju prebivalcev so gospodarskega razvoja najbolj potrebni naslednji
predeli obine:
o Center mesta, Kardeljev trg (13x).
o KS Staro Velenje (12x).
o Krajevne skupnosti: KS Gorica (7x). Šentilj (4x) KS Stara vas (2x) Pesje z
okolico (2x) KS Desni breg (2x). KS Kave (3x), KS Beve (2x), Šalek (2x),
Vaške KS (3x), KS Škale (2x). KS Vinska gora. Podkraj (1x). Lipje (1x).
o Predeli ob jezerih (6x).
o Celotna MOV (3x).
o Razno: poslovni kompleks, poslovne cone (3x), podroje vrtikov ob
celjski cesti (1x), Paški Kozjak, vse vestanovanjske soseske, predeli ob
vpadnicah - težja prometna dostopnost, odrezanost od KS, okolica
turistino rekreacijskega centra.
Prebivalci izpostavljajo naslednje konkurenne prednosti obine Velenje v
primerjavi s sosednjimi obinami v regiji:
o naravne danosti: naravne priložnosti, premog (31x), lokacija, prostorske
kapacitete (17x), obširna zemljiša na podroju premogovnika,
o gospodarski dejavniki: odnos lokalne skupnosti do gospodarstva (11x),
razvita infrastruktura, dobra tehnološka opremljenost (5x), velika podjetja
(5x), dobro ime tovarne Gorenje, RR oddelki v vejih podjetjih, inovacijska
dejavnost, gradnja novih poslovnih con, vodstvo obine povezano z
gospodarstvom,
o loveški dejavnik: zainteresiranost posameznikov (11x), izobraževalne
ustanove (6x), kadrovski potencial (6x),
o povezanost obine z ostalimi kraji (2x),
o turizem.
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Najpomembnejša gonila gospodarskega razvoja obine predstavljajo po
mnenju prebivalcev naslednje kategorije:
o Gorenje (56x),
o Energetika, Premogovnik (51x),
o malo gospodarstvo, mala podjetja (10x),
o ljudje (10x),
o TEŠ (7x),
o izobraževanje (4x),
o Vegrad (3x),
o kovinsko predelovalna industrija (2x),
o velika podjetja (2x),
o projektno razvojna skupina MO Velenje (2x).
Na temelju vprašalnika so prebivalci numerino ocenjevali naslednje kategorije s
podroja gospodarstva:
Tabela: Numerino ocenjevanje kategorij na podroju gospodarstva
Ocenjevana kategorija
Vkljuenost obine pri vzpostavljanju stikov s potencialnimi investitorji
doma in v tujini
Ocena ponudbe delovnih mest v obini
Podpora nastanku delovnih mest za Y generacijo
Zadovoljstvo s stanjem na podroju ponudbe stanovanj v obini
Kako ste zadovoljni z izkorišenostjo potenciala kmetijske
proizvodnje?
Ocena turistine ponudbe v obini
Ocena stanja in ponudbe malega gospodarstva v obini!

Ocena
2,66
2,83
NE = 37,2%
DA = 62,8%
2,96
2,90
3,0
2,85

Glede vkljuenosti obine pri vzpostavljanju stikov s potencialnimi investitorji
predlagajo obani ve pomoi pri pridobivanju EU sredstev (3x), izboljšavo
prometnih povezav (3x), pritegnitev inovativne proizvodnje (2x), ve iniciativnosti,
ve poguma, ve povezanosti, sofinanciranje malih projektov, sodelovanje z
zelenimi mesti v EU, vejo promocijo.
Pri ponudbi delovnih mest v obini nadpovpreno angažirani obani pogrešajo
predvsem možnosti zaposlitev za mlade intelektualce, za ljudi z višjo izobrazbo
(22x), kvalitetna delovna mesta, zahtevna delovna mesta in bolje plaana
delovna mesta (11x), vejo raznolikost ponudbe delovnih mest (4x), možnost
zaposlitve na podroju kulture (2x), delovna mesta v storitvenih dejavnostih (2x),
delovna mesta za nekvalificirane delavce, ve delovnih mest za ženske, ve
sodelovanja med iskalci zaposlitve in delodajalci, ve sodelovanja s šolami,
invalidska podjetja, štipendije, možnost samostojne zaposlitve z ugodnimi pogoji.
Dobra tretjina prebivalstva ne podpira nastanka delovnih mest za generacijo
nad 65 let. Glavni argument je, da so takrat že prestari in da že tako mladi težko
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dobijo zaposlitev (34x). Tisti, ki nastanek tovrstnih delovnih mest podpirajo, pa
vidijo priložnosti v svetovanju gospodarskim subjektom, intelektualnem
svetovanju,… (8x), v izobraževalnem procesu, v stikih z mladimi – prenos
izkušenj, mladinski center (6x), pri zaposlovanju prezgodaj upokojenih rudarjev
(4x), v socialnem skrbstvu (3x), v turizmu (2x), v zdravstvu (2x), delu na domu,
otroškem varstvu, intelektualnih delih, finanni analitiki oz. na podrojih, ki
zahtevajo izkušnje.
Glede ponudbe stanovanj v obini zaznavajo prebivalci kot najveje probleme
predvsem premalo možnosti za individualno gradnjo, pomanjkanje parcel (16x),
predraga stanovanja (7x), premalo velikih stanovanj (2x), ni novih stanovanj (2x).
Med predlogi navajajo ve neprofitnih stanovanj (6x), lažjo dostopnost mladim
družinam (5x), domove za starejše obane, varovana stanovanja za starejše
obane (4x) ter izkoristek možnosti za širitev parcel za individualne gradnje v
hribih.
Glede izkorišenosti potenciala kmetijske proizvodnje, ki ga ocenjujejo z
oceno 2,90, pa vidijo priložnosti na podroju dopolnilne dejavnosti (17x),
ekološko pridelavo, bio-kmetovanje (14x), turizmu na kmetijah (7x), trženju
produktov (6x), ustvarjanju blagovne znamke (5x), prireditvah (2x), vlaganju v
ribištvo (2x), pašnikih na prostem, živinoreja (2x), ve mesne proizvodnje,
izkorišanje toplotne energije (TEŠ), vrtnarstvu, pospeševanju rasti malih kmetij,
povezovanju/združevanju kmetijskih površin, ve promocije in pomoi, podpori
mladim kmetom pri investicijah.
Glede stanja in ponudbe malega gospodarstva pogrešajo prebivalci subvencije
za doloene dejavnosti (13x), manjše obrtne dejavnosti: evljarstvo, šiviljstvo, …
(10x), storitve (7x), konkurenco (2x). V tej smeri predlagajo boljše pogoje
delovanja najmanjših podjetnikov (4x), vejo podporo obine pri ustanavljanju
malih podjetij, cenejše parcele, tehnološki park, varstvo otrok na domu,
inkubatorje, razvojni center.

Turizem
Kot glavne probleme v turistini ponudbi navajajo nadpovpreno angažirani
obani vejo vkljuenost obanov (15x), promocijo (13x), prenoiša (11x),
odmevne kulturne prireditve (4x), izobraževanje (4x), dobre gostilne (4x), kmeki
turizem, turizem (4x), obisk obanov na prireditvah (3x), ve aktivnosti v povezavi
z jezerom (2x), poletni bazen (2x), ve dogodkov na odprtem prostoru,
zabavišne parke, celostno podobo, boljše izkorišanje obstojeih potencialov,
oživitev TRC – Velenje, povezava med Dobrno, Velenjem, Topolšico, Golte,
Zgornjo savinjsko dolino.
Prebivalci menijo, da v obini obstajajo naslednje turistine oz. kulturne
zanimivosti, ki bi jih bilo potrebno obnoviti oz. nanje opozoriti:
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o Vila Bianca (16x), Grad Turn (12x), Šaleški grad - obnova ni dovolj, ampak
s ponudbo približati ljudem (9x), staro Velenje (7x), Velenjski grad (6x),
kotalkališe, jezero, ugrezninsko podroje, korzo okrog jezera, letni kino.
Prebivalci menijo, da so za obino najbolj znailni naslednji ljudski obiaji:
o skok ez kožo(28x), Pikin festival (3x), pustni karneval (3x), martinovanje,
Florjanovo, narodni plesi, kresovanje, jajarija.
Za obino bi naj bile najbolj znailne naslednje jedi:
o rudarska malica (5x), klobasa in kruh, knapovska jed (5x), burek (2x),
potica, krompirjeva juha, goveja juha, žganci, dunajski zrezek, palainke
Pike Nogavike, cesarski praženec, kraa, golaž, vampi, pasulj.
Domaini bi gostu, ki je prvi v obini na enodnevnem obisku, pokazali
naslednje:
o Muzej premogovništva (51x), Velenjski grad (49x), sprehod ob jezeru
(19x), kosilo v vili Herberstein (17x), mesto z vsemi podrobnostmi (16x),
Restavracija Jezero (12x), Šaleški grad (10x), Muzej Velenje (8x), stari del
Velenja (5x), Titov trg (5x), Kavnikova domaija (3x), Hotel Razgoršek,
sprehod na Koželj, Cerkev, Šaleška planinska pot, knjižnica.
Turistino privlanost Velenja smo prav tako preverili z anketo v sosednjih
obinah (Št. anketirancev: 77, starost: do 25 let – 19x, 25-60 let – 34x, nad 60
let – 24x; spol: M – 39x, Ž – 38x; obine: Šoštanj, Mozirje, Žalec, Polzela,
Braslove, Ljubno, Podgorje). Povprena ocena turistine ponudbe v Velenju
znaša 2,42. Na vprašanje, po kaj bi se odpravili oz. kaj bi poeli v Velenju, pa so
odgovorili:
o v tovarno Gorenje po belo tehniko (29x), na ogled premogovniškega
muzeja (20x), na športno prireditev: rokomet (7x), nogomet (5x),
smuarski skoki (3x), na prireditev: Pikin festival (4x), Skok ez kožo (7x),
na obisk k sorodstvu (6x), ne vem (3x), na ogled gradu (3x), na jezero
(2x).
Turistino privlanost Velenja smo preverili tudi z anketo v slovenskih obinah
(št. anketirancev: 83, starost: do 25 let – 21x, 25-60 let – 37x, nad 60 let – 25x;
spol: M – 40x, Ž – 43x; obine: Slovenj Gradec 16x, Maribor 14x, Kranj 12x,
Ljubljana 11x, Celje 12x, Koper 8x, Nova Gorica 4x, Murska Sobota 3x, Novo
Mesto 3x). Turistino ponudbo Velenja so ocenili s povpreno oceno 2,86. Na
vprašanje, po kaj bi se odpravili oz. kaj bi poeli v Velenju, pa so odgovorili:
o lepa jezera, rekreacija na jezeru (21x), ne vem (12x), obisk
nakupovalnega centra, nakupi (1x),ogled mesta in okolice (3x), obisk
prijateljev, sorodnikov (3x), ogled gradu (2x), ogled Šaleške doline (2x),
izlet (2x), ogled premogovnika / obisk muzeja premogovništva (2x).
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1.2.2 Promet in komunikacije
Prebivalci so transportno infrastrukturo v obini (avtobusni prevozi, urejenost
cest, plonikov, kolesarskih stez…) ocenili z agregirano povpreno oceno 2,96.
Državne ceste so ocenili s povpreno oceno 1,96. Pri tem izstopajo naslednje
skupine problemov:
o Splošno slabo stanje, neurejenost: slaba povezava v Avstrijo, CE , LJ in
SG / slaba povezava z avtocesto / z ostalimi regijami (18x), slabo
vzdrževane, luknjaste
(9x), preobremenjene (4x), preozke (4x),
premajhna pretonost ob konicah (3x).
o Kritini odseki:

Velenje – Arja vas (12x),

Šaleška cesta v celoti (5x), (1x – ureditev križiš),

Velenje-Polzela (3x),

Velenje - SG (preozka) (2x),

cesta Dravograd - Velenje - Celje (2x),

cesta v Beve, Velenje – Vinska Gora, Graška gora, VelenjeMozirje-SG, Velenje – Šentilj.
Lokalne ceste in ulice so ocenili s povpreno oceno 2,81. Pri tem izstopajo
naslednje skupine problemov:
o Ureditev: slabo vzdrževane (3x) oz. površno vzdrževane (3x), preozke
ceste, ulice (3x), neurejene bankine, obnova asfaltnih površin.
o Odseki in lokacije: Kidrieva – nepregledni uvozi zaradi neustrezno
postavljenih parkiriš, (ograj, mej) (3x), križiše Prešernove in Ceste
talcev / Prešernova (2x), Blatnikova, Tomšieva, Cesta talcev, v Podkraj,
cesta v Kovak, Gubeva, Stanetova – enosmerne ceste (v isto smer),
Komovska – bankine, primestna naselja (2x) (Velenje – Tajna – 1x), vse
vaške ceste, cesta v Beve (2x), povezava Šalek – Kanovo – Škale
(luknje, ozka), Velenje - Škale, Arnae -Ponikva, Arnae - Laze, mimo
hotela Paka; potrebni ležei policaji; Jenkova ulica, KS Šmartno slabo
vzdrževane, Partizanska cesta, Efenkova cesta, cesta Simona Blatnika.
Plonike so ocenili s povpreno oceno 3,22. Pri tem so navedli naslednje
konkretne primanjkljaje:
o Splošni problemi: premalo (6x), premalo loeni od cestnega prometa,
slabo vzdrževani, težaven dostop za vozike, klanine, slabo uporabni, v
vaseh jih ni, avtomobili parkirajo na njih - potrebne kazni.
o Lokacije: cesta do Šentilja – ni plonikov, ni kolesarskih stez; Podkraj,
Jezna, Blatnikova, Zafenkova – jih ni; ob Šaleški cesti, ploniki do TRC
jezera.
Zagotovljenost parkiriš ob posameznih objektih (cerkev, pokopališe, kulturni
dom, šola, vrtec, zdravstveni dom…) so ocenili s povpreno oceno 2,72. Pri tem
so navedli naslednje konkretne primanjkljaje: premalo (15x), ni dovolj parkiriš v
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centru mesta (5x), neustrezna izkorišenost prostora (ni parkirnih hiš) (5x), kratka
modra cona – bilo bi jo potrebno asovno podaljšati (2x), ukinitev modre cone
(2x), premalo brezplanih parkiriš v centru mesta, preve je individualnega
prometa z osebnim avtomobilom, ni parkiriš za avtobuse, potrebna razširitev
parkiriš – Tomšieva.
Kolesarske poti so ocenjene s povpreno oceno 2,63. Pri tem so navedeni
naslednji konkretni primanjkljaji: premalo (11x), jih ni ali pa niso zvezne (10x),
neurejene (3x), ni turistinih poti (3x), le v ožjem predelu mesta, nepregledni
prehodi ez cesto, skupne kolesarske poti in ploniki, ni kolesarske poti iz mesta
do rekreacijskega centra Jezero, pogrešamo poti za rolkanje, slabo prehodne
zaradi robnikov, premalo kolesarskih poti v okolici Velenja – povezave med
naselji in mesti (Velenje, Ravne, Saberice, Skale…), neurejeni višinski prehodi,
preozke, je ni do Vinske gore in v okolici Velenja, potrebna ureditev do TRC
jezero, širša kolesarska pot v okolici jezera, potrebna povezava Velenje-Šoštanj,
Med Foitovo in starim Velenjem, kolesarske rekreacijske poti je treba vrisati na
karto.
Sprehajalne poti so ocenjene s povpreno oceno 3,23. Pri tem so navedeni
naslednji konkretni primanjkljaji: niso urejene (3x), potrebna obnove – mestni
park (1x), jih ni (2x), premalo (2x), neurejeni parki, obnova trim steze, še ve trim
stez, niso zvezne, koncentrirane ob jezeru, premalo klopi, pomanjkanje tematskih
poti, do jezera, ob Paki med Cesto Talcev in Jenkovo.
Kažipoti so ocenjeni s povpreno oceno 3,40. Pri tem so navedeni naslednji
konkretni primanjkljaji: že 5x zamenjani, pomembni objekti / znamenitosti nimajo
tabel (3x), ni kažipotov za OŠ, vrtce, samo za javne inštitucije in šole, obnoviti bi
bilo potrebno poškodovane, so samo v mestu, potrebne boljše oznake za stavbe
kot so hotel, kulturni dom, …
Javna razsvetljava je ocenjena s povpreno oceno 3,53. Pri tem so navedeni
naslednji konkretni primanjkljaji: Prešernova v celoti (tema) (2x), potrebno bi bilo
varevati z energijo (2x), pred rdeo dvorano v Vrhnju, po pešpoti in v parkih
pred šolo, pešpot mimo OŠ s prilagojenim programom, varne žarnice niso varne
– Tomšieva cesta, v Spodnjih Lazah nepotrebna, predvsem na problematinih
podrojih in takšna, ki bi dlje zdržala, primanjkuje, še vedno sveti veinoma v
nebo, ob glavnih objektih, so samo v mestu, v mestu preve, drugje premalo,
potrebna na Tomšievi 12, pri Rdei dvorani, Partizanska.
Zimska služba je ocenjena s povpreno oceno 3,36. Pri tem so navedeni
naslednji konkretni primanjkljaji: prepoasna, prepozna (5x), ploniki so vedno
zadnji (3x), posipavanje in išenje plonikov (2x), težave so povzroali ploniki –
njihova dostopnost, katastrofalno išenje plonikov in parkiriš, naj se izbere
drug izvajalec, ki ne bo plaan po pavšalu.
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Splošne pripombe v zvezi s prometom so naslednje:
o cestna, kolesarska infrastruktura in poti za pešce niso zakljuene kot
celota,
o mestni promet – v zadnjih 15 letih ni bilo ni narejenega,
o potrebna obnova komunalne infrastrukture, saj je stara 40 let,
o probleme delajo tudi ljudje sami (vandalizem …),
o izboljšanje prometne infrastrukture kljuno za nadaljnji razvoj obine in
njenega gospodarstva,
o obnova posameznih odsekov lokalnih cest je bila nepremišljena predvsem
z vidika postavitve parkiriš, ki onemogoajo preglednost,
o pomanjkljivi urbanistini narti (ni predvidena obvoznica okoli mesta, da bi
se izognili tranzitnemu prometu) (2x), nujna ureditev mestnega ringa v 4pasovnico,
o predlog vkljuevanja krajanov (urejanje dol. stvari),
o visoke ocene zato, ker je vsa ta infrastruktura prilagojena tudi za invalide,
o imamo tudi une poti,
o po vseh vpadnicah se lahko vozijo traktorji in kolesarji,
o sistematina študija, kot je primer Erlangena v Nemiji,
o ureditev poti ez Konovo,
o nujna parkirna hiša v centru.
Dostopnost do telefona, interneta, kabelskega sistema, GSM signala so
ocenili z agregirano povpreno oceno 4,24. Pri tem so ocenili posamezne
kategorije in navedli naslednje konkretne primanjkljaje:
o TV signal (kabelska TV) - Povprena ocena znaša 4,04: Draga. Premalo
programov.
o Internet - Povprena ocena znaša 4,00: Velenje bi lahko bilo v celoti
brezžino. Ve Wi-Fi tok. Manjka optika. (2x). Premalo »internetnih«
lokalov.(2x). Ustrezne povezave le v mestu.
o GSM signal - Povprena ocena znaša 4,20: Simobil (Škale, Šalek), Dosti
rnih lukenj. Slab signal- ponekod je moten.
o Telefon - Povprena ocena znaša 4,47: Star sistem, slaba možnost
nadgradnje.
Zadovoljstvo s povezanostjo obine z drugimi kraji (avtobus, vlak….) so
obani ocenili s povpreno oceno 2,49, pri tem izpostavljajo zlasti naslednje:
o V nedeljo ne moreš v/iz Velenja z vlakom, z avtobusom pa komaj (9x).
Možen le lasten prevoz ali taksi.
o Premalo avtobusov na lokalni ravni in medkrajevno povezavo VelenjeCelje-Mozirje. (9x)
o Vedno manj možnosti za prevoz z vlakom. (7x)
o Javni prevoz je predrag in bi moral biti subvencioniran. (3x)
o Ni avtobusa in vlaka za Ljubljano, razen zjutraj; ob 13. uri prevoznik ni
zanesljiv. (2x)
o Vlak samo do Celja. Vlak je absolutno prepoasen.
o Ni železniške povezave s severnim delom države.
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o Problem je v obvešenosti krajanov, potrebna je spletna stran kjer bi bile
informacije dosti bolj dostopne.
V obini po mnenju velike veine vprašanih obanov (DA – 93,62%) obstaja
problem prometnih konic in sicer:
KJE
Križiša na Šaleški cesti(22x)
Partizanska(19x)
Na vseh vpadnicah(8x)
Cesta talcev
Premogovnik
Relacija Celje-Šoštanj(8x)
Velenje-Celje(6x)
Na vsakem križišu(4x)
Mestno jedro(2x)
Partizanska

KDAJ
Ob zakljuku delovnega asa
7h-13h
5h-7h, 13h-15h
7h-13h
Po službi
14h-17h
6h-7h
Do 17h
14h-16h
15h-16h

Na temelju vprašalnika so torej nadpovpreno angažirani prebivalci numerino
ocenjevali naslednje kategorije s podroja prometa in komunikacij:
Tabela: Ocenjevane kategorije s podroja prometa in telekomunikacij
Ocenjevana kategorija
Prometna infrastruktura v obini
Državne ceste
Lokalne ceste in ulice
Ploniki
Parkiriša
Kolesarske poti
Sprehajalne poti
Kažipoti
Javna razsvetljava
Zimska služba
Dostopnost do telefona, interneta, kabelskega sistema, GSM signala
o TV signal
o Internet
o GSM signal
o Telefon
Povezanost obine z drugimi kraji (vlak, avtobus…)

Ocena
2,96
1,96
2,81
3,22
2,72
2,40
3,23
3,40
3,53
3,36
4,24
4,04
4,00
4,20
4,47
2,49

1.2.3 Okolje
Na vprašanje, kako so zadovoljni z odnosom do okolja v obini, so
nadpovpreno angažirani prebivalci odgovorili z agregirano povpreno oceno
3,44. Pri posameznih podrojih so navedli naslednje:
o
javne površine (povprena ocena 3,53): vandalizem (4x), fasade
stanovanjskih blokov (3x), problem psov, potrebno je ohranjati im ve
zelenih površin v centru, sonni park – slabo, Kardeljeva, Šalek, Gorica;
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ravnanje z odpadki (povprena ocena 3,07): ni razvršanja odpadkov
(16x), enaka cena za loeno in obiajno zbiranje odpadkov, odvoz smeti
je predrag (5x), osvešanje obanov glede loenega zbiranja odpadkov
(3x), slabo urejeno loeno zbiranje odpadkov, predvsem v gospodinjstvu
(2x), ekološki otoki se ne praznijo pravoasno, konec 2008 brez deponije
komunalnih odpadkov, potrebno bi bilo izobraziti prebivalce,
malomarnost ljudi, neosvešenost, vekrat na leto dostava velikih
kesonov;
oskrba z vodo (povprena ocena 4,07): preve klora (4x), predraga (2x),
preve finannih obremenitev, reševanje javnega vodovoda – KS Vinska
Gora (2x), vasih slab vonj, potrebni so števci za vsako gospodinjstvo v
blokih;
kanalizacija in istilne naprave (povprena ocena 3,76): previsoka cena
(5x), plaujemo vse dajatve, eprav kanalizacije ni (2x), ob obilnem
dežju kanalizacija ne požira, na Paškem Kozjaku še ni urejena;
istost potokov in jezer (povprena ocena 3,20): v reko Pako se meejo
odpadki (3x), industrija (2x), v jezeru se poleti kopa preve ljudi, niso pa
urejeni tuši in WC (2x), jezera ogrožena zaradi bližine kmetijstva; vnos
organskih snovi, slaba urejenost Velenjskega jezera, potoki se ne istijo,
jezero ni primerno za turistino dejavnost, zaraslost potokov in reke;
kakovost zraka (povprena ocena 2,97): promet (12x), vpliv TEŠ (12x) zaradi TEŠ, ERICO ne daje pravilnih rezultatov, industrija (10x),
prezraevanje rudnika (v nonih urah so velike koncentracije smrada),
ureditev zranega jaška Pesje, preve vonja po žveplu ob nizkem
zranem pritisku;
stanje hrupa (povprena ocena 3,21): v centru ob prometnicah (3x),
avtomobili, promet (2x), hrup na Cesti talcev, zelene bariere ob vejih
cestah – Šalek, industrija, lokali delujejo preko obratovalnega asa,
nemir ponoi;
urejenost pokopališ (povprena ocena 3,70): Šmartno je neurejeno (3x),
nehumana vežica (2x), preveliko pokopališe, nekateri vodijo pse na ta
kraj, lahko bi uredili tudi staro pokopališe, parkiriša – nujen ukrep bi bil
že sedaj uvedba enosmernega prometa, ne le ob 1. novembru.

Vkljuenost obanov v urejevanje okolja je bila ocenjena s povpreno oceno
3,26, ki so jo obani utemeljevali z naslednjimi razlogi: Potrebno bi bilo ve
izobraževanja oziroma spodbujanja obutkov za urejeno okolje. Premalo
sodelovanja obanov v istilnih akcijah in loeno zbiranje odpadkov. Problemi se
pojavljajo pri blokih, skupnih stanovanjskih hišah. Pohvala društvom: ribii, lovci.
So vekratne akcije, da se zagotovijo zabojniki, ki jih plaa obina. O okolju
odloa predvsem TEŠ in PV, ni zelene alternative. Obina je prejela v letu 2007
nagrado najbolj urejenega mesta.
Priložnosti pa obani vidijo v: Vejem spodbujanju in morda tudi kakšni nagradi
bolj aktivnim (4x). Ureditvi z vzgojo v vrtcih, šoli, doma (3x). Ureditvi z odloki (2x).
Pozivih in pomoi obine, naj se uredi fasada. Vkljuitvi starejših obanov v
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urejanje zelenic, stanovanjskih blokov – društva za urejanje okolice. V uvedbi
novega šolskega predmeta: ekologija. V sortiranju odpadkov.
S prostorskim planom obine ni seznanjenih 30,34 % vprašanih. Z njim pa je
seznanjenih 69,66 % vprašanih, ki njegovo ustreznost ocenjujejo s povpreno
oceno 3,35. V njem pogrešajo: hitrejše zagotavljanje parcel za individualno
gradnjo (5x), hitrejše reševanje vlog za gradbena dovoljenja, ve zelenih površin
(2x), ve zelenja, drevja pri novogradnjah, poslovne cone, obrtne cone, zašitena
obmoja, dodelane plane, razpršenost trgovskih con, ustrezen razvoj mesta –
primestja, ve poudarka na blokovni gradnji, kulturno in športno infrastrukturo,
transparentnejše vzpostavljanje javno-zasebnega partnerstva, odprtje malega
prometnega ringa mesta, urejeno življenje ob reki Paki, stanovanja za starejše
obane, hitrejšo realizacijo, logino ureditev prometa, obrtno podjetniških con,
trgovine.
Na temelju vprašalnika so torej prebivalci numerino ocenjevali naslednje
kategorije s podroja okolja:
Tabela: Dojemanje prebivalstva glede okolja
Ocenjevana kategorija
Odnos do okolja v obini
Javne površine
Ravnanje z odpadki
Oskrba z vodo
Kanalizacija in istilne naprave
istost potokov in jezer
Kakovost zraka
Stanje hrupa
Urejenost pokopališ
Vkljuenost obanov v urejenost okolja
Ustreznost prostorskega plana

Ocena
3,44
3,53
3,07
4,07
3,76
3,20
2,97
3,21
3,70
3,26
3,35

1.2.4 Izobraževanje
Ustreznost šolskih objektov in otroških vrtcev je bila ocenjena s povpreno
oceno 3,46, ki so jo utemeljevali z naslednjimi argumenti: Premajhne športne
površine, predvsem telovadnice (6x). Starejši objekti so slabo vzdrževani (5x). Ni
vrtca s posebnimi potrebami (3x). Potrebna temeljita prenova objektov in ureditev
okolice vrtcev (2x). Energetsko katastrofalne zgradbe. Preve objektov oz.
premalo otrok. Manjka prostih mest v vrtcih.
Izvajanju in vsebini izobraževalnih procesov so prebivalci podelili povpreno
oceno 3,74, pri emer so:
o Vrtci prejeli oceno 3,82: Lahko bi bili bolj fleksibilni, navsezadnje so zelo
dragi, slaba je oprema (igrae, igrala…).
o Osnovne šole pa 3,88: Neurejeno varstvo in prehrana.
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o Srednje šole so bile ocenjene s povpreno oceno 3,58: Slabi uni
programi.(2x). Preve na papirju premalo v realnosti.
o Študijski programi so bili ocenjeni s povpreno oceno 3,64.
o Izobraževalni programi za Y generacijo (povprena ocena 3,80).
Splošni komentarji glede vsebine izobraževalnih vsebin so naslednji:
o Potrebna je manj uniformirana vzgoja.
o Za izobraževanje odraslih bo treba nameniti ve sredstev, da bo
izobraževanje za y generacijo cenejše.
o Slabo povezovanje osnovnih šol.
o Vzgoja in uni program premalo vzgaja otroka v pravega loveka
(spoštljivega, kulturnega, delovnega…).
o Ni izobraževanja tujih jezikov od 1. razreda dalje na podružninih šolah.
o Slabo vodenje v osnovnih šolah (problem na nivoju države).
o Izobraževalni procesi do fakultete so katastrofa, socialistina farsa
kvantitete in poneumljanja.
Vkljuenost šol in vrtcev v družbeno življenje kraja je ocenjena s povpreno
oceno 3,46: Vzpodbuditi bi morali vejo vkljuenost prebivalcev s šolo (7x).
Lahko bi bili bolj »odprti«, se ve vkljuevali v lokalno okolje (6x). Predvsem šole
bi morale biti bolj prisotne v javnem življenju, kulturne prireditve, prisotnost v
medijih (2x). Ve želje pokazati, kaj zmorejo in znajo (2x). Šole svoje telovadnice
in druge prostore dajejo na razpolago obanom. Uenci bi lahko sodelovali pri
oiševalnih akcijah. Predvsem srednješolci (gimnazijci) so premalo vkljueni v
družabno življenje.

1.2.5 Kakovost življenja
Nadpovpreno angažirani prebivalci so na delavnicah kakovost življenja v
obini ocenili z agregirano povpreno oceno 3,50. Po posameznih podrojih, ki
vplivajo na kakovost življenja, so bile ocene naslednje:
o Zdravstvena oskrba (povprena ocena 3,37) Oceno so utemeljili z
naslednjimi razlogi: Premalo zdravnikov, delovni as (2x). Manjka
prijaznosti medicinskih sester pri naroanju na preglede (tel. klici) (2x).
o Kulturno dogajanje (povprena ocena 3,84). Oceno so utemeljili z
naslednjimi razlogi: Kulturne prireditve so samo na nivoju alternativne in
ljubiteljske kulture. Dovolj ponudbe, premalo odziva. Manjka interes
obanov, kar je posledica strukture gospodarstva. Pomanjkanje diskotek
oz. objektov za mlajše generacije. Mladina nima prave zabave v Velenju.
o Možnost športa in rekreacije (povprena ocena 3,91) Oceno so utemeljili z
naslednjimi razlogi: Premalo objektov na pravih lokacijah (4x). Ni
zunanjega bazena (3x).
o Socialne aktivnosti (povprena ocena 3,22). Oceno so utemeljili z
naslednjimi razlogi: Ni dnevnih centrov za starejše (3x). Pomo na domu –
starejšim. Potreben dom za ostarele. Pasivnost prebivalstva.
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o Varnost bivanja (povprena ocena 3,09). Oceno so utemeljili z naslednjimi
razlogi: Doloeni predeli niso varni za none sprehode zaradi tolp (2x).
Ogroženost zaradi agresivnih tujcev.
o Medsosedski odnosi (povprena ocena 3,30). Oceno so utemeljili z
naslednjimi razlogi: Premalo druženja. Slaba povezanost tujcev in
domainov.
o Oskrba prebivalcev (povprena ocena 3,66). Oceno so utemeljili z
naslednjimi razlogi: Ve alternative. Pogrešam le ve trgovin z oblaili (2x).
o Duhovna oskrba (povprena ocena 3,62). Oceno so utemeljili z
naslednjimi razlogi: Primerljiva mesta imajo stolne cerkve, mi pa imamo na
tem podroju vaško razvito infrastrukturo, tako za RKC, kakor za
pravoslavno ali muslimansko versko dejavnost.
Kakovost življenja smo izmerili tudi na vzorcu 108 nakljuno izbranih
anketirancev v Velenju (starost : do 25 let = 33x, 25 – 60 let = 68x, nad 60
let = 7x; spol: Ž = 51x, M= 58x). Kakovost življenja so ocenili s povpreno oceno
3,66.
Nakljuno anketirani prebivalci cenijo na podroju kakovosti življenja naslednje:
o urejenost mestnega središa (15x),
o okolje – narava (12x), park,
o hiter razvoj obine (9x),
o jezero, sprehajalna pot (6x),
o urejenost okolice (5x),
o sokrajani, prijaznost (5x),
o istost (4x),
o mirna okolica (3x),
o koncerti (2x),
o otroški park, igriše (2x),
o gostilne, kavarnice, mestna kavarna (2x),
o Cankarjeva ulica s Titovim trgom (2x),
o domanost (2x),
Prebivalce Velenja moti naslednje:
o tujci / priseljenci (2x),
o nastrojenost proti tujcem, nestrpnost (2x),
o politika (2x),
o promet (blizu postaje) (2x).
Prebivalci Velenja pogrešajo naslednje:
o bazen (18x),
o možnosti zabave, družabno življenje (12x),
o objekte za zabavo (6x), ve zabave na prostem (npr. letni kino) (4x),
o ve dogajanja v mestnem središu zveer – jazz koncerti… (8x),
o prireditve (za mlade) (8x),
o ve kulturnega dogajanja (8x),
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boljše prometne povezave izven mesta (7x),
delovna mesta (6x),
stanovanja (vesobna) (6x),
(otroško) igriše, center za otroke (5x),
kvaliteten kino (5x),
veji nakupovalni center (4x),
zabavna središa (4x),
športne objekte s pestro ponudbo (3x), prireditve,
nono življenje (2x),
možnosti za mlade (2x),
kolesarske steze v okolici (2x), relacija Velenje-Šoštanj-Topolšica),
avtohišo, parkiriša (2x), parkiriša pred bloki (Gorica).

Kakovost življenja v Velenju smo preverili tudi z anketo v sosednjih
obinah (št. anketirancev: 77, starost: do 25 let – 19x, 25-60 let – 34x, nad 60
let – 24x; spol: M – 39x, Ž – 38x; obine: Šoštanj, Mozirje, Žalec, Polzela,
Braslove, Ljubno, Podgorje). Kakovost življenja v Velenju so ocenili s povpreno
oceno 2,86.
Kakovost življenja v Velenju smo preverili tudi z anketo v drugih slovenskih
obinah (št. anketirancev: 83, starost: do 25 let – 21x, 25-60 let – 37x, nad 60
let – 25x; spol: M – 40x, Ž – 43x; obine: Slovenj Gradec 16x, Maribor 14x, Kranj
12x, Ljubljana 11x, Celje 12x, Koper 8 x, Nova Gorica 4x, Murska Sobota 3x,
Novo Mesto 3x). Kakovost življenja v Velenju so ocenili s povpreno oceno 2,80.
Nadpovpreno angažirani prebivalci pa bi na podroju kakovosti življenja v
prihodnosti spremenili naslednje:
o varnost bivanja, predvsem ponoi (11x),
o ve sistematinega ukvarjanja z mlado generacijo (9x),
o ve asa nameniti graditvi odnosov med ljudmi (5x),
o medgeneracijsko druženje, tolerantnost ljudi (2x).
Po mnenju nadpovpreno angažiranih obanov predstavlja obino na
kulturnem oz. športnem podroju v najveji meri:
o Kulturno podroje:
 Pika Nogavika-otroški festival (26x),
 glasba, veliko poznanih glasbenikov (19x),
 knjižnica Velenje (8x),
 skakalnica-smuarski skoki (7x),
 Muzej premogovništva (6x),
 gledališe (6x),
 Grad Velenje (5x),
 Kunigunda (5x),
 Titov spomenik (5x),
 Pihalni orkester PJ (3x).
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o Športno podroje:
 rokomet, Rdea dvorana (47x),
 nogomet, NK Rudar (25x),
 atletika (18x),
 smuarski skoki (8x),
 tenis (6x),
 namizni tenis (2x),
 posamezni športniki (2x).
o Ostalo :
 Skok ez kožo (7x),
 Društvo za boj proti raku (2x).
Tabela: Dojemanje prebivalstva glede kakovosti življenja
Ocenjevana kategorija
Kakovost življenja v obini
Zdravstvena oskrba
Kulturno dogajanje
Možnost športa in rekreacije
Socialne aktivnosti
Varnost bivanja
Med-sosedski odnosi
Oskrba prebivalcev
Duhovna oskrba

Ocena
3,50
3,37
3,84
3,91
3,22
3,09
3,30
3,66
3,62
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1.3 Proraunska analiza mestne obine
Velenje
Analiza prihodkov MO Velenje v primerjavi z nekaterimi
podobno velikimi obinami v RS v zadnjih 7 letih
V analizi vseh prihodkov obine smo zaradi vsebinske transparentnosti opravili
primerjavo vseh prihodkov izraunanih na prebivalca, kar nam daje osnovo za
primerjavo med vsemi obinami. Pri tem smo med prihodki posebej izpostavili
kategorijo »dohodnina na prebivalca«, ki ponazarja premoženjsko stanje in
kupno mo prebivalstva v obini, nadalje zbrane »davke na premoženje«, ki v
glavnem pomenijo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša (NZUSZ), kot
enega najpomembnejših udejanjenih lastnih virov obine, prejeta sredstva za
»finanno izravnavo« (FI), ki kažejo na finanno samostojnost obine, prejeta
sredstva od države in »zadolženost« obine na prebivalca. Prikazani podatki v
tabeli pomenijo povpreno vrednost v obdobju zadnjih 7 let. Analizirali smo
skupino obin od Primorske do Štajerske.
Tabela: Prihodki ustvarjeni v obdobju 2000 – 2007
(Povprene letne vrednosti v €/preb.)
ŠTEVILO
PREBIV.
2006

VSI
PRIHODKI

DOHOD
-NINA

NZUSZ

DRŽAVNA
SREDSTVA

FINANNA
IZRAVNAV.

ZADOLŽEVANJE

BREŽICE

24.443

566

184

33

197

157

6

DOMŽALE

31.579

515

304

79

12

-

2

KAMNIK

27.298

505

239

48

87

76

-

KRŠKO

28.057

701

206

66

142

95

32

CELJE

48.607

694

276

110

55

-

21

NOVA G.

36.201

754

340

93

17

-

-

N. MESTO

41.633

612

321

87

40

-

9

SL.
BISTRICA

30.459

511

186

46

189

149

14

VELENJE

33.707

577

284

103

31

-

8

609

235

73

113

100

15

RS
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Primerjava vseh prihodkov v zadnjih sedmih letih v povpreju uvrša Velenje za
Novo Gorico, Krškim, Celjem in Novim mestom na 5. mesto analiziranih obin s
povpreno letno vrednostjo vseh prihodkov, ki je nekaj pod državnim povprejem.
Ko analiziramo vse prihodke po posameznih letih, pa lahko opazimo, da je bilo
Velenje še v letu 2000 med »najslabšimi« opazovanimi obinami (151. mesto v
RS), medtem ko v letu 2006 že mono preseže državno povpreje in prehiti tudi
vse opazovane obine (29. mesto v RS!), kar zgovorno pria o angažiranosti
politinega in upravnega dela obine ter vztrajnem udejanjanju možnih prihodkov
obine.
VSI PRIHODKI OBINE (v Sit na prebivalca)
Kazalnik zajema: tekoe prihodke (davne in nedavne), kapitalske prihodke, prejete donacije
in transferne prihodke.
(v SIT/preb.)
Obina

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

BREŽICE

88.798

103.028

148.789

126.896

147.509

155.005

178.828

MESTNA OBINA CELJE

120.513

128.453

152.940

191.847

171.838

197.386

201.660

DOMŽALE

92.645

102.745

124.018

119.513

136.982

140.174

147.985

KAMNIK

89.144

95.405

106.052

112.795

132.032

141.190

169.918

KRŠKO

124.584

135.744

170.491

156.905

182.456

200.162

204.839

MESTNA OBINA NOVA GORICA

144.233

166.922

166.643

174.711

177.378

217.040

218.094

MESTNA OBINA NOVO MESTO

99.647

112.251

153.619

132.851

148.971

161.673

217.543

SLOVENSKA BISTRICA

95.623

95.596

100.645

121.025

126.654

147.169

170.938

MESTNA OBINA VELENJE

90.658

97.313

110.855

132.902

152.273

164.017

220.412

120.776 134.852 141.889

154.567

171.424

190.809 145.570

RS

107.942

Povpr.

135.550

166.376

123.437

120.933

167.882

180.717

146.650

122.521

138.347
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Analiza zbranih prihodkov iz naslova dohodnine nam v bistvu pokaže kupno
mo nekega okolja oz. kvaliteto delovnih mest v tem okolju. Velenje je ves as
opazovanega obdobja nad republiškim povprejem, vendar ne dosega nivoja
Nove Gorice, Domžal in Novega mesta, ki so pred njim. Obani Velenja spadajo
po tem kriteriju vso obdobje med 25 obin, kjer živijo ljudje z najboljšimi dohodki
(v letu 2000 – 22. mesto , leta 2006 21. mesto v RS!). Navkljub temu dejstvu, se
posebej zaradi sprememb sistema financiranja obin, (ki del zbrane dohodnine
vraa obinam) velja v prihodnosti usmeriti na vzpodbujanje nastanka
zahtevnejših delovnih mest oz. takšnih z ve dodane vrednosti.
DOHODNINA (v Sit na prebivalca)
Kazalnik prikazuje sredstva od plaane dohodnine obanov, ki pripada obini (znesek predstavlja
35% od celotne dohodnine)
(v SIT/preb.)
OBINA

BREŽICE

MESTNA OBINA CELJE

DOMŽALE

KAMNIK

KRŠKO

MESTNA OBINA NOVA GORICA

MESTNA OBINA NOVO MESTO

SLOVENSKA BISTRICA

MESTNA OBINA VELENJE

RS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

povpreje

33.509

38.048

42.736

44.328

47.733

48.811

53.667

44.119

48.088

53.953

62.706

68.593

72.323

75.539

81.591

66.113

55.921

61.783

66.844

72.725

79.861

82.397

90.366

72.842

42.172

46.637

51.852

57.337

63.784

66.556

72.883

57.317

37.653

43.074

47.054

49.418

53.092

55.410

60.513

49.459

66.776

71.734

77.334

84.630

86.925

87.925

94.327

81.379

59.902

64.630

69.193

80.066

85.593

86.108

93.669

77.023

31.836

36.258

41.462

44.992

50.089

51.107

56.097

44.549

50.975

57.745

62.589

68.348

74.556

77.678

84.059

67.993

45.612

50.788

56.896

61.871

50.916

52.837

75.065

56.315

Prihodki iz naslova »davki na premoženje«, ki jih v prvi tabeli oznaujemo z
NZUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša) nam poleg
obremenjenosti obanov govorijo tudi o prisotnosti gospodarstva v obini. Gre za
vir, ki hkrati predstavlja instrument obine za pospeševanje neke dejavnosti, saj
lahko obina nekatere motee dejavnike bolj obremeni s to dajatvijo, medtem ko
lahko želene dejavnike vzpodbuja z nizko obremenitvijo.
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Analiza je pokazala, da je Velenje uspešno udejanjalo potencialne prihodke iz
tega naslova, saj je od opazovanih obin pred njim le Celje. V primerjavi s
celotno Slovenijo je Velenje v letu 2000 bilo na 39. mestu, v letu 2006 pa že na
visokem 10. mestu med 193 obinami. Prav v udejanjanju tega vira gre iskati
vzroke za razliko do drugih obin, ki jo je MO Velenju uspelo realizirati v zadnjih
letih. Posebej pomembno pa je tudi dejstvo, da gre za t.i. »lastne prihodke«, ki
so ista dodana vrednost v novem sistemu financiranja obin.
V koloni »državna sredstva« smo analizirali prejeta sredstva iz državnega
prorauna (sofinanciranje). Za pridobitev teh sredstev je pomembna
angažiranost obinske uprave in jasen nart razvojnih programov. Država
sofinancira projekte v obinah glede na kriterije razvitosti, zato tudi ni bilo
priakovano, da bo v tem kriteriju nek poseben izplen za MO Velenje. Najve je
država sofinancirala pri projektih v Brežicah, Krškem in Slovenski Bistrici.
Finanna izravnava države obinam naj bi govorila o sposobnosti oz.
samozadostnosti lastnih virov obine za opravljanje zakonsko doloenih nalog. V
tem asu se je v Sloveniji »samofinanciralo« le 10 do 15 % obin (v glavnem
mesta), vse ostale pa so bile odvisne od državne pomoi, kar je razvidno tudi iz
analize opazovanih obin, saj »najrazvitejše«: Celje, Domžale, Nova Gorica,
Novo mesto in Velenje teh sredstev od leta 2000 niso bile deležne:
FINANNA IZRAVNAVA (v Sit na prebivalca)
Kazalnik prikazuje transferni prihodek iz državnega prorauna, ki zagotavlja obini prihodke v
višini primerne porabe – sredstva za nemoteno izvajanje tekoih nalog iz pristojnosti obine.
(v SIT/preb.)
OBNA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Povpr.

BREŽICE

29.701

30.379

35.501

36.094

38.785

47.493

46.167

37.731

MESTNA OBINA CELJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

DOMŽALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

KAMNIK

15.621

18.299

18.669

18.215

16.504

21.488

18.367

18.166

KRŠKO

0,00

17.365

23.264

25.430

26.464

33.358

32.868

22.678

MESTNA OBINA NOVA G.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

MESTNA OBINA NOVO M.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

SLOVENSKA BISTRICA

28.681

31.907

34.420

35.040

35.502

42.530

42.131

35.744

MESTNA OBINA VELENJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

14.238

15.939

17.612

18.250

36.186

43.179

22.394

23.964

RS
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Analiza zadolževanja le potrdi domneve, da je na ta nain možno z vejo lastno
udeležbo priakovati tudi veji izplen iz drugih virov. V primerjavi z obinami v
Evropski uniji so tukaj še neizkorišene rezerve za veino Slovenskih obin.
MO Velenje se je v opazovanem obdobju relativno malo zadolževalo, saj je letno
povpreje znašalo le 8 € na prebivalca, kar je primerljivo z vejimi mesti.
Rekorderji na tem podroju so manjše obine (Žetale, Dobrovnik, Podlehnik,
Štore...), ki so v tem obdobju dosegale povpreno tudi do 150 € na prebivalca.
ZADOLŽEVANJE OBIN (v Sit na prebivalca)
(v SIT/preb.)
OBINA

BREŽICE
MESTNA OBINA CELJE
DOMŽALE
KAMNIK
KRŠKO
MESTNA OBINA NOVA GORICA
MESTNA OBINA NOVO MESTO
SLOVENSKA BISTRICA
MESTNA OBINA VELENJE

RS

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

SKUPAJ

0

0

0

1.620

-

-

8.182

9.802

70

0

3.066

4.905

6.745

-

19.948

34.733

1.668

2.109

0

-

-

-

-

3.777

0

0

0

-

-

-

-

-

2.877

6.474

13.418

8.398

1.062

5.716

14.970

52.916

0

0

0

-

-

-

-

-

0

10.088

5.545

-

-

-

-

15.633

0

0

0

9.269

4.303

9.904

-

23.476

1.320

0

2.425

1.886

4.776

827

2.759

13.993

1.513

1.719

3.662

5.644

4.269

24.565

2.743

5.015
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Analiza odhodkov MO Velenje v primerjavi z nekaterimi
obinami v RS
Odhodke obine, ki izhajajo iz podatkov zakljunih raunov obin v letih 2000 do
2006, smo analizirali glede na dejavnosti in glede na investicijski delež. Pri tem
smo prav tako, kot v prejšnjem poglavju izraunali porabo na prebivalca, kar nam
omogoa primerjavo med vsemi obinami v RS.
V tabeli primerjamo povprene letne odhodke, preraunane na prebivalca, v
zadnjih sedmih letih:
VSI ODHODKI OBINE (v Sit na prebivalca)
Kazalnik zajema tekoe in investicijske odhodke ter transfere za vse dejavnosti iz pristojnosti
obine, obinsko upravo ter funkcionarje.
(v SIT/preb.)
OBINA

BREŽICE

MESTNA OBINA CELJE

DOMŽALE

KAMNIK

KRŠKO

MESTNA OBINA NOVA G.

MESTNA OBINA NOVO M.

SLOVENSKA BISTRICA

MESTNA OBINA VELENJE

RS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Pov.vred.

86.753

91.877

146.114

139.920

145.234

150.117

184.379

134.913

106.685

124.660

172.551

188.642

180.599

193.078

225.720

170.277

92.368

97.704

115.504

124.500

133.313

120.525

150.540

119.208

83.070

94.155

109.445

108.442

126.672

141.545

161.069

117.771

124.377

139.529

177.332

163.464

179.681

182.516

221.522

169.774

149.268

158.475

170.769

171.372

176.423

208.916

224.287

179.930

99.565

123.320

160.572

133.752

146.325

157.915

214.627

148.011

90.563

91.836

105.396

123.989

134.838

158.254

169.002

124.840

88.839

87.401

122.161

126.043

157.220

158.660

236.288

139.516

107.624

121.729

154.045 168.264

196.940

147.632

139.266 145.554

Skladno s prihodki je tudi pri odhodkih MO Velenje še v letu 2000 precej pod
povprejem v državi (151. mesto), leta 2006 pa že prehiti vse opazovane obine,
kar se pozna tudi na skupni lestvici (31. mesto v RS).
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POVPRENA PORABA OBIN PO NEKATERIH DEJAVNOSTIH V OBDOBJU
2000 – 2007
(Letno povpreje v €/preb.)
VSI
ODHODKI

JAVNA
UPRAVA

PROSTOR

IZOBRA
ŽEVANJE

PROMET

OKOLJE

ŠPORT
KULTURA

SOCIALA

VARNOST

BREŽICE

563

92

16

49

23

147

48

24

7

DOMŽALE

497

84

60

31

56

139

70

26

7

KAMNIK

491

69

69

26

83

145

45

24

8

KRŠKO

708

103

112

32

49

133

60

87

16

CELJE

711

151

33

17

85

141

52

30

19

NOVA G.

751

137

18

13

93

153

105

21

17

N. MESTO

618

92

57

37

55

156

91

22

17

SL.
BISTRICA

521

53

89

35

33

134

54

34

6

VELENJE

582

99

49

67

86

114

92

23

8

RS

616

96

70

45

66

156

65

31

12

V analizi so zajeti vsi povpreni letni odhodki po nekaterih posameznih
dejavnostih:
javna uprava (kazalnik zajema vse tekoe in investicijske odhodke obinske
uprave, odhodke obine za funkcionarje ter transfere uprave),
promet (kazalnik prikazuje tekoe in investicijske odhodke ter transfere obine za
cestni promet (ceste v pristojnosti obine),
okolje (kazalnik prikazuje tekoe in investicijske odhodke ter transfere obine za
varstvo okolja: zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, ostale
dejavnosti v zvezi z varstvom okolja),
prostor (kazalnik prikazuje tekoe in investicijske odhodke ter transfere obine za:
stanovanjsko dejavnost, dejavnosti na podroju prostorskega nartovanja in
razvoja, oskrbo z vodo in ostale dejavnosti prostorskega razvoja),
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izobraževanje (kazalnik prikazuje tekoe in investicijske odhodke ter transfere
obine za: stanovanjsko dejavnost, dejavnosti na podroju prostorskega
nartovanja in razvoja, oskrbo z vodo in ostale dejavnosti prostorskega razvoja),
šport in kultura (kazalnik prikazuje tekoe in investicijske odhodke ter transfere
obine za dejavnosti na podroju:rekreacije, kultura in dejavnosti neprofitnih
organizacij, združenj, društev in drugih institucij),
sociala (kazalnik prikazuje tekoe in investicijske odhodke ter transfere obine za
socialno varstvo ter prispevke za zdravstveno varstvo obanov),
varnost (kazalnik prikazuje tekoe in investicijske odhodke ter transfere za javni
red in varnost kjer nastopajo praviloma odhodki obine za gasilce).
Razlika do polnih odhodkov je še v odhodkih za obrambo in civilno zašito,
zdravstvo in gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, turizem in drobno
gospodarstvo).
Iz analize je razvidno, da je MO Velenje v zadnjem obdobju najve vlagala v
projekte varstva okolja, stanovanjsko izgradnjo, vodooskrbo, prostorski razvoj,
kulturo, šport in društvene dejavnosti, kjer izkazuje nadpovpreno porabo.
Vlaganje v javno upravo se je v smislu ustvarjenih prihodkov in odhodkov
obrestovalo v Novi Gorici, Celju in Krškem, na dobri poti pa je tudi Velenje, ki je
na etrtem mestu. Nobena od opazovanih obin ni uspela ustvariti
nadpovprenih odhodkov na ve kot štirih podrojih, kar pria o omejenosti
obinskih proraunov in raznolikosti potreb posameznih okolij.
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Najpomembnejši današnji kazalnik pri odhodkih obine je:
INVESTICIJSKA NARAVNANOST OBINSKIH PRORAUNOV

2000

2001

(Delež investicijskih odhodkov in transferjev v proraunu obine)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

BREŽICE

0,22

0,17

0,29

0,28

0,23

0,15

0,29

DOMŽALE

0,36

0,28

0,32

0,36

0,37

0,28

0,34

KAMNIK

0,34

0,34

0,38

0,35

0,37

0,41

0,44

KRŠKO

0,29

0,35

0,45

0,40

0,37

0,27

0,35

CELJE

0,22

0,21

0,39

0,49

0,42

0,42

0,36

NOVA G.

0,42

0,42

0,45

0,38

0,38

0,43

0,42

N. MESTO

0,30

0,35

0,45

0,31

0,26

0,24

0,37

SL.
BISTRICA

0,32

0,29

0,38

0,46

0,48

0,52

0,44

VELENJE

0,33

0,26

0,40

0,35

0,47

0,41

0,55

RS

0,37

0,38

0,39

0,37

0,37

0,37

0,41

0,44

0,55

Delež obinskih proraunov, porabljen za investicije, se v visokih odstotkih
pojavlja praviloma v manjših obinah (Hodoš, Kostel, Komenda, Dobrovnik….).
MO Velenje je v zadnjih letih uspela bistveno popraviti odnos tekoih in
investicijskih odhodkov v prid slednjim. Leta 2000 je zavzemala po tem kriteriju
še 140. mesto v državi, danes drži mesto med 25 najuspešnejšimi, kar bo v
prihodnje zelo težko zadržati, kar pa ni najpomembnejše, saj bo bistvo prorauna
usmerjeno v nekatere druge, postmoderne vrednote, pomembne za kvaliteto
življenja.
e analiziramo še investicijske odhodke po podobnem principu, kot smo to storili
s prihodki , torej preraunano na prebivalca, dobimo sledeo tabelo:

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

19. november 2008

Številka 19-2008 / stran 59

ODHODKI ZA INVESTICIJE (v Sit na prebivalca)
(v SIT/preb.)
OBINA

BREŽICE

MESTNA OBINA CELJE

DOMŽALE

KAMNIK

KRŠKO

MESTNA OBINA NOVA G.

MESTNA OBINA NOVO M.

SLOVENSKA BISTRICA

MESTNA OBINA VELENJE

RS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Povpreje

12.641

12.088

31.791

26.593

19.448

21.861

53.453

25.411

13.453

15.395

40.775

58.583

45.689

80.163

81.395

47.922

28.284

22.064

29.091

32.152

33.207

33.897

51.595

32.899

2.468

22.963

37.991

31.484

41.832

57.347

70.169

37.750

28.580

25.069

31.291

32.671

27.036

50.082

76.618

38.764

23.238

28.012

35.915

33.015

41.562

89.823

94.280

49.407

29.279

43.477

73.405

47.752

51.879

37.498

80.110

51.914

22.572

17.205

29.043

42.117

52.422

82.698

74.156

45.745

18.402

15.478

36.273

25.475

46.249

65.436

130.112

48.204

43.623

48.223 55.312

56.970

63.347 70.712

79.851

59.720

V primerjavi z vsemi odhodki na prebivalca (povpreje zadnjih sedem let), kjer je
MO Velenje šele na 5. mestu med analiziranimi obinami, jo v investicijskih
odhodkih na prebivalca za malenkost prekašata le Nova Gorica in Novo mesto.
Skladno z investicijsko naravnanostjo obine imajo v tej analizi najslabše
rezultate obine Brežice, Domžale in Krško, ki ne uspejo v nobenem letu dosei
povpreja obin v RS.
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2

Ocenitev konkurennosti

2.1

Umešenost v funkcionalno ekonomsko regijo:
komplementarnost in konkurennost z ostalimi
obinami v regiji

Savinjsko-šaleška regija je del Savinjske statistine regije in obsega obmoje
devetih obin Solava, Lue, Ljubno, Gornji Grad, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob
Paki, Šoštanj in Mestne obine Velenje. Regija po velikosti obsega 705,6 km²
ozemlja, na katerem je 107 naselij, v katerih živi 61.880 prebivalcev (2005), od
tega 30.551 aktivnih in preko 10.000 upokojencev. Njena strateška lega in
povezanost z republiško prometno infrastrukturo nista ugodni, saj regija leži v
alpskem in predalpskem svetu severovzhodne Slovenije, ki ga glavne prometne
poti zaobidejo. Regija se upravno deli na dve upravni enoti. Upravna enota
Velenje zajema tri obine: Mestno obino Velenje ter obini Šoštanj in Šmartno
ob Paki. Upravna enota Mozirje zajema po novem sedem obin: Solava, Lue,
Ljubno, Gornji Grad, Mozirje, Nazarje in novo ustanovljeno obino (2006) Reica
ob Savinji.
Gospodarstvo SAŠA regije je nadpovpreno odvisno od poslovanja v velikih
gospodarskih družbah (78% ustvarjenega prihodka) ter od poslovanja v industriji
(50%), rudarstvu in energetiki skupaj (16%), ter pod slovenskim poprejem na
podroju storitvenih dejavnosti - trgovina (17%), gradbeništvo (8%), ostalo (9%).
Nosilec razvoja bodo še vedno v pretežni meri veliki sistemi. V zreli industriji
izdelkov za široko potrošnjo bo razvoj mono vezan na inovativnost v
tehnologijah, na nove izdelke in design. Razvoj v rudarstvu pomeni nove
tehnologije za dvig produktivnosti, sicer pa na prestrukturiranje v nove programe
na podroja turizma in alternativnih virov energije ter ravnanja z odpadki. Velik
zagon bodo pomenile naložbe v modernizacijo v energetiki. Spodbuden je razvoj
podjetij na podroju gradbeništva, okoljskega inženiringa in IT tehnologij.
Za celotno gospodarstvo obeh dolin pa je iz leta v leto hujše ozko razvojno grlo
sedanja neustrezna povezava na avtocesto. Kritina toka razvoja je
rekonstrukcija ceste G1 Dravograd - Velenje – Arja vas, ki je danes po mnogih
kriterijih ena najbolj kritinih regionalnih cest.
Usklajen razvoj gospodarstva in negospodarstva, turizma in podeželja, je tesno
povezan z okoljem in razpoložljivim prostorom ter infrastrukturo in pogoji za
razvoj kadrov in kakovost življenja v najširšem smislu. Pri tem bodo svoje vloge v
smislu spodbujanja in podpore regionalnemu razvoju odigravali lastniki in država,
zato je tem bolj pomembno, kako usklajeno bodo nastopali regija in njene lokalne
skupnosti ter vsi nosilci razvoja.
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Brez dvoma pa je eden najpomembnejših pogojev za razvoj regije razvoj
gospodarstva, ki potrebuje urejeno in konkurenno poslovno okolje (tudi
poslovne cone) ter urejeno prometno, energetsko in drugo infrastrukturo.
V tem kontekstu primerjamo obino Velenje glede komplementarnosti in
konkurennosti s sosednjimi obinami.
Nadpovpreno
angažirani
prebivalci
zaznavajo
komplementarnost
(dopolnjevanje, ki ustvarja možnosti za sodelovanje) obine Velenje s sosednjimi
obinami na naslednjih podrojih:
o turizem: jezero, terme, smuanje (36x), skupna turistina ponudba,
promocija prireditev (21x), povezovanje turizem – ekologija (2x),
povezava turizem – zdraviliška dejavnost, turizem za starostnike (2x),
promocija Zgornje – savinjske doline (2x), nastanitvene zmogljivosti;
o kultura: kulturna infrastruktura, prireditve, kulturni turizem (30x), programi
za otroke, mlade, družine;
o izobraževanje (30x);
o gospodarstvo (23x), infrastruktura (trgovina, poslovne cone…) (6x), skrb
za enakomeren razvoj, med-podjetniško sodelovanje, podjetništvo (2x),
industrija (2x), skupne industrijske cone na mejnih podrojih, industrija –
kmetijstvo, kmetijstvo;
o skrb za okolje (20x), prenos know-how s podroja varstva okolja;
o infrastruktura: promet, prometna infrastruktura (17x), izgradnja avtoceste,
kolesarske poti, komunalna infrastruktura (4x), izgradnja okolju prijazne
infrastrukture;
o zdravstvo (14x), sociala in zdravstvo (3x), skrb za ostarele in pomoi
potrebne, sodelovanje na podroju zdravstva;
o šport, rekreacija (9x), športne prireditve (2x);
o energetika (4x);
o inovativne tehnologije (2x),tehnološki parki;
o funkcionalno in upravno povezovanje: skupni projekti, skupna prijava na
evropske projekte (2x), regionalizacija / ustanovitev SAŠA regije (2x),
javna uprava, nartovanje družbenih dejavnosti (objektov) za ve obin –
komunala, odlagališa idr., raba prostora, potreba po regijskem in
državnem uravnoteženem nartovanju, Komunalno podjetje Velenje /
Velenje, Šoštanj.
Prebivalci zaznavajo naslednje konkurenne prednosti obine Velenje v
primerjavi s sosednjimi obinami v regiji:
o naravne danosti: naravne priložnosti, premog (31x), lokacija, prostorske
kapacitete (17x), obširna zemljiša na podroju premogovnika;
o gospodarski dejavniki: odnos lokalne skupnosti do gospodarstva (11x),
razvita infrastruktura, dobra tehnološka opremljenost (5x), velika podjetja
(5x), dobro ime tovarne Gorenje, RR oddelki v vejih podjetjih, inovacijska
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dejavnost, gradnja novih poslovnih con, vodstvo obine povezano z
gospodarstvom;
o loveški dejavnik: zainteresiranost posameznikov (11x), izobraževalne
ustanove (6x), kadrovski potencial (6x);
o povezanost obine z ostalimi kraji (2x);
o turizem.

2.2 SWOT analiza na temelju mnenj prebivalcev o
razvojnih prednostih, slabostih, priložnostih in
nevarnostih obine Velenje
Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako prebivalci obine Velenje dojemajo obino in
svoj kraj, ali radi živijo v obini, kje vidijo prednosti in slabosti, kaj v svojem kraju
pogrešajo. V ta namen smo obdelali skupino podroje prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti z nadpovpreno angažiranimi obani. Podroje razvojnih
priložnosti pa smo dodatno preverili z anketami nakljuno izbranih v Velenju ter v
nekaterih drugih obinah.
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Tabela: Shematski prikaz SWOT analize
o

o

o

o
o

o

o

PREDNOSTI
Naravne danosti:
 Naravne priložnosti, premog (31x),
 Lokacija, prostorske kapacitete (17x),
Obširna
zemljiša
na
podroju
premogovnika,
Gospodarski dejavniki:
 Odnos
lokalne
skupnosti
do
gospodarstva (11x),
 Razvita infrastruktura, dobra tehnološka
opremljenost (5x),
 Velika podjetja (5x),
 Dobro ime tovarne Gorenje, RR oddelki v
vejih podjetjih, Inovacijska dejavnost,
Gradnja novih poslovnih con, Vodstvo
obine povezano z gospodarstvom
loveški dejavnik:
 Zainteresiranost posameznikov (11x),
 Izobraževalne ustanove (6x),
 Kadrovski potencial (6x)
Povezanost obine z ostalimi kraji (2x)
Turizem.

PRILOŽNOSTI
Turizem:
 Turizem (54x),
 Jezero + zaledje (5x),
 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah (5x),
 Sodelovanje
med
institucijami,
povezovanje
(Saša…),
izmenjave
izkušenj, Kulturni turizem, Folklorni
festival, Festivali, Športni turizem oz.
ciljni turizem za skupine, vseslovensko
znana prireditev Pika Nogavika
(poizkusiti izkoristiti svetovno znano
blagovno znamko in urediti npr. park:
Svet Pike Nogavike)
loveški
viri,
znanje,
raziskave,
inovativnost:
 Izobraževanje, razvoj loveških virov

o

o

o

o

o

o

SLABOSTI
Prometne povezave:
 Slabe prometne povezave (44x),
 Komunikacijske povezave
Gospodarski problemi:
 Nizka podpora malim podjetjem z visoko
dodano vrednostjo (8x),
 Še vedno vse bazira na treh monih
družbah,
ki
se
ne
prilagajajo
globalizaciji(4x),
 Industrija (4x),
 Premalo delovnih mest (3x),
 Zaprtost obstojeega gospodarstva (3x),
 Pomanjkanje gospodarstvu namenjenega
prostora (2x),
 Premalo investitorjev (2x),
Kadrovski problemi:
 Pomanjkanje kadrov (7x),
 Nizka izobrazbena struktura (7x), premalo
strokovnih kadrov (5x),
 Beg možganov (2x),
Razno:
 Premajhno zanimanje za kulturo (5x),
Socialno stanje (2x),
 Pomanjkanje varovanih stanovanj za
starejše obane (2x),
 Premalo finannih sredstev za razvoj KS,
Nestimulativna politika plail komunalnih
prispevkov, Dolgorona vizija usklajenega
razvoja,
Venacionalnost,
Premajhna
pripadnost mestu, Premalo vsebin, ki bi
ljudi
pripeljale
zadržale
v
mestu,
Degradiranost okolja, Povean kriminal, Ni
poskrbljeno za invalide, Pomanjkanje
parkirnih prostorov, Pomanjkanje vrtcev,
Pomanjkanje športnih objektov.
NEVARNOSTI
Demografski dejavniki:
 Pomanjkanje znanja, beg možganov (15x),
beg mladih iz obine, odseljevanje
prebivalstva (8x),
 Demografski dejavniki (14x), Staranje
prebivalstva, starostna neuravnovešenost
(5x),
 Venacionalna
struktura
prebivalstva,
nestrpnost (3),
 Pretirano priseljevanje nekvalificiranega
kadra iz bivših balkanskih držav,
Okoljski problemi:
 Okolje / varstvo okolja (22x),
 Nesistematina in nepremišljena izraba
prostora (5x),
 Preveliko favoriziranje energetike in s tem
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(36x),
 Znanstveno raziskovalna dejavnost,
Tehnološki centri, Ambiciozni kadri
Trženje
intelektualnih
znanj,
sposobnosti, Inovativnost, inovativne
tehnologije, IKT (27x)
Gospodarstvo:
 Majhna in srednja podjetja, obrt,
podjetništvo (46x)
 Gospodarstvo splošno (19x),
 Industrija (13x)
 trgovina (2x),
 storitvene dejavnosti (2x),
 logistika, bela tehnika, Gospodarska
infrastruktura, veliko znanja
Energetika, alternativni viri (22x)
Šport, rekreacija, športne prireditve (21x)
Kultura: (14x),
Struktura mesta,
 prostorski razvoj (usklajen in poenoten)
(13x),
Ostalo:
Ekologija (2x), Dobra lokacija
obine, Boljša izkorišenost degradiranih
zemljiš – prenos lastništva na obino,
Povezovanje s sosednjimi obinami,
Prometna povezanost.
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degradacija okolja,
Državna, regionalna in lokalna politika, upravni
problemi:

(neenotna) Lokalna politika (24x), Osebni
interesi / lokalna politika ni povezovalec
interesov
gospodarstva
in
potreb
prebivalstva (2x), Razprtije med strankami
(3x),

Zakonodaja (8x),

Regionalizacija (8x),
o Gospodarski dejavniki:
 odvisnost od 2-3 vejih gospodarskih družb
(8x),
 Neustrezno trženje (5x),
 Zaprtje rudnika, problem Gorenja –
nevarnost velike brezposelnosti (3x),
 Pomanjkanje lastne kmetijske proizvodnje
/samozadostnost (3x),
 Zlom gospodarstva, stagnacija (2x),
o Prometna in komunikacijska infrastruktura:
Zastarela prometna
infrastruktura,
slabe
povezave (11x), Nemobilnost /tretja razvojna os
o Razno: Premala skrb za starejše in invalide
(2x), Premalo atraktivnih stanovanjskih lokacij
za kvalitetne kadre, Geografski položaj,
Odprtost za sodelovanja in pridobivanje novih
izkušenj, znanj, Delitev na bogate – revne.
o

Tudi telefonska anketa je v osnovi potrdila rezultate, do katerih smo prišli s
poglobljenimi intervjuji s kljunimi posamezniki v obini. Prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti se ujemajo s tistimi, opisanimi v predhodni toki, vendar
so odgovori manj strukturirani in natanni, kar je razumljivo zaradi metode
izvedbe raziskave (manj asa za odgovore posameznika v telefonski anketi).
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Vizija nadaljnjega razvoja obine

Pred oblikovanjem vizije smo analizirati stanje, v katerem se obina nahaja. Pri
tem smo poznati svoje prednosti ter pomanjkljivosti. Upoštevali smo tudi
kazalnike, ki ponazarjajo uspešnost oz. prednosti obine. Glede na dobljene
rezultate kazalnikov uspešnosti je tako mogoe doloiti vizijo, ki bo v prihodnosti
pomagala do izboljšanja položaja in prepoznavnosti obine.

3.1 Vrednote prebivalcev obine
Nadpovpreno angažirani prebivalci obine so na vprašanje, kje vidijo
primerjalne prednosti z vidika vrednot bivanja v obini Velenje v razmerju do
sosednjih krajev (obin), odgovorili tako, da je mogoe njihove odgovore razvrstiti
v naslednje skupine:
o kakovost življenja: urejenost okolja, varnost, dobro zdravstvo in šolstvo (25x),
vse na enem mestu (11x), boljši pogoji za delo in življenje (9x), pestra
kulturna ponudba (5x), v dovolj veliki kulturno športno in prostoasni ponudbi
(3x),
o medloveški odnosi: dober odnos zaposlenih na obini do obanov (2x),
medsebojna povezanost obanov, vpetost v okolje, pripadnost kraju, Velenje
je dovolj veliko da ima vse, ter dovolj malo da je prvobitno okolje še vedno
blizu,
o ekonomski in socialni razlogi: komunalne storitve, ve delovnih mest (5x),
dobra infrastruktura znotraj mesta (5x), manjši regionalni center, mesto
priložnosti, centralno ogrevanje, mesto zelenja, zaposlitev, izobraženost,
infrastruktura, znamenitosti in dogodki.
Nadpovpreno angažirani prebivalci obine so na vprašanje, kje vidijo 3
najpomembnejše vrednote v prihodnosti v obini Velenje odgovorili tako, da
je mogoe njihove odgovore razvrstiti v naslednji dve skupini:
o vrednote, povezane na post-moderni razvoj gospodarstva: (38x) inovativnost,
podjetnost, (27x) pritegovanje talentiranih posameznikov v obino, (27x)
tehnološki razvoj, (16x) povezanost obine navzven, (4x) zaposljivost
generacije nad 65 let;
o vrednote, povezane s post-modernim življenjskim slogom: (34x) tolerantnost
prebivalstva, (37x) okoljska osvešenost, (25x) odprtost duha, (17x)
povezanost znotraj obine, (15x) pripadnost skupnosti.
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Tabela: Primerjava tradicionalnih in post-modernih vrednot prebivalcev
Velenja
Tradicionalne vrednote
Kakovost življenja
Medloveški odnosi
Ekonomski
razlogi

in

socialni

Post-moderne vrednote
Vrednote, povezane na
post-moderni
razvoj
gospodarstva
Vrednote, povezane
post-modernim
življenjskim slogom

s

Tradicionalne in post-moderne vrednote se lepo dopolnjujejo in predstavljajo
dobro osnovo za nadaljnji razvoj obine v skladu z Lizbonsko strategijo EU in
slovenskimi državnimi razvojnimi dokumenti. Konkretni projekti, ki bodo sledili v
fazi izvedbe in bodo odražali tovrstne vrednote, bodo imeli že v izhodišu velike
možnosti za sofinanciranje iz virov EU, v kolikor bodo seveda v tehninem smislu
ustrezno pripravljeni.

3.2 Vizija prebivalcev obine
Nadpovpreno angažirani prebivalci obine so na vprašanje, kakšna je njihova
vizija obine ez 15 - 20 let, odgovorili tako, da je mogoe njihove odgovore
razvrstiti v naslednje skupine:
o Razvito gospodarstvo (31):
 višja tehnološka razvitost (14x),
 razvoj malega gospodarstva (7x),
 razvoj ekologije (5x),
 zaposlitev mladih(2x),
 ostalo: Velenje kot sonno mesto z maksimalno uporabo alternativnih virov
energije. Inovativno, gospodarsko, izobraževalno, študijsko središe regije
in Slovenije. Mesto, polno poslovnih partnerjev.
o Privlana bivalna klima (28x):
 prijazna do svojih obanov (11x),
 obina tolerantnih obanov z vzornim odnosom do okolja (8x),
 gostoljubnost in prijaznost ljudi (5x),
 ostalo: sodelovanje-povezovanje generacij. Obina prijazna invalidom,
vsem generacijam prijazna obina, hitrejši življenjski utrip družbe.
o Infrastrukturno urejena in v okolje vpeta obina (18x):
 infrastrukturna razvitost (9x),
 odlina povezanost z ostalimi regijskimi središi (5x),
 povezanost cest (3x),
 povezava z avtocesto Ljubljana-Mežica.
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o Razvita turistina ponudba (16x): mesto kulture in turizma(15x), polno turistov
o Visoka kakovost življenja (15x):
 ustvariti mesto v katerega se bodo otroci po koncu študija z veseljem
vraali in si ustvarili družino (5x),
 razvoj šolstva (3x),
 ostalo: urejena, povezovalna in »bogata« za im širši krog obanov,
socialna oskrba starejših, domovi starostnikov, izobraževalno središe,
razvoj na športnem in kulturnem podroju, ohranitev im ve zelenih
površin, da se ne bomo dušili v betonu, mesto zelenja.
Vizijo prebivalcev bomo primerjali z razvojnimi priložnostmi ter s kljunimi
strateškimi tokami (na katerih bi naj obina utemeljila svoj nadaljnji razvoj), na
kar so prebivalci odgovarjali na razlinih mestih v anketi. Primerjavo izvajamo z
namenom ugotavljanja skladnosti odgovorov, torej konsistentnosti vizij
posameznikov.
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o Privlana bivalna klima (28x):
 Prijazna do svojih obanov (11x)
 Obina
tolerantnih
obanov
z
vzornim odnosom do okolja (8x)
 Gostoljubnost in prijaznost ljudi (5x)
o Visoka kakovost življenja (15x):
 Ustvariti mesto v katerega se bodo
otroci po koncu študija z veseljem
vraali in si ustvarili družino.(5x)
 razvoj šolstva (3x)
o Infrastrukturno urejena in v okolje vpeta
obina (18x):
 Infrastrukturna razvitost (9x)
 Odlina povezanost z ostalimi
regijskimi središi(5x)
 Povezanost cest (3x)
o Razvita turistina ponudba (16x):
Mesto kulture in turizma(15x), Polno
turistov.
Gospodarstvo (19x), Majhna in srednja podjetja, obrt,
podjetništvo (21x), industrija (13x) malo gospodarstvo /
podjetništvo (20x), obrt (5x), trgovina (2x), storitvene
dejavnosti (2x), logistika, bela tehnika, Gospodarska
infrastruktura, veliko znanja
Energetika, alternativni viri (22x)
Šport, rekreacija, športne prireditve (21x)
Kultura: (14x), Gledališe, Galerije, Mesto moderne,
Kultura komuniciranja
Struktura mesta, prostorski razvoj (usklajen in poenoten)
(13x), Prostorska prevetritev mesta (nove vsebine),
multikulturnost, Prijetno mesto za vzgojo otrok, dobra
družbena infrastruktura

Kljune
strateške
toke
nadaljnjega razvoja obine (št.
omemb)
o (39x)
prilagodljivost
ter
privlanost
za
bivanje
in
delovanje ljudi:
o (31x)
prilagodljivost
ter
privlanost za podjetja in kapital:
cenovno dostopne parcele
o (28x) razne prireditve, razstave,
dogodki: Pika nogavika,Skok
ez kožo
o (29x) sodelovanje med obino
in gospodarskimi družbami: ve
sofinanciranja
o (27x) okolje: jezero
o (25x) arhitektura in zgradbe:
vrhunska arhitektura
o (22x) športne ekipe: Gorenje,
rokomet
o (20x) regionalne in globalne
povezave: povezava z Celjem
o (15x)
obiaji
in
kultura:
multikulturno mesto:
o (13x) zgodovinski dogodki:
srednjeveški dan, Groška gora
o (10x) hitrost komuniciranja:
o (10x)
kulturne
institucije:
Velenjski
grad,
glasbena
univerza
o (4x) klima: ist zrak
o (3x) demografska struktura

turizem
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o
o
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o Turizem: Turizem (54x), Jezero + zaledje (5x), Dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (5x), Nadgrajevanje, sodelovanje
med institucijami, povezovanje (Saša…), izmenjave
izkušenj, Kulturni turizem, Folklorni festival, Festivali,
Športni turizem oz. ciljni turizem za skupine, poizkusiti
izkoristiti svetovno znano blagovno znamko in urediti npr.
park: Svet Pike Nogavike
o loveški
viri,
znanje,
raziskave,
inovativnost:
Izobraževanje, razvoj loveških virov (36x), Znanstveno
raziskovalna dejavnost, Tehnološki centri, Ambiciozni
kadri
Trženje
intelektualnih
znanj,
sposobnosti,
Inovativnost, inovativne tehnologije, IKT (27x)

o Razvito gospodarstvo (31):
 Višja tehnološka razvitost (14x)
 Razvoj malega gospodarstva (7x)
 Razvoj ekologije (5x)
 Zaposlitev mladih(2x)

povezovalna infrastruktura

Razvojne priložnosti, kot jih zaznavajo obani

privlana bivalna klima

Kljuni elementi vizij obanov

gospodarstvo

Tabela: Primerjava kljunih elementov vizij z razvojnimi priložnostmi in kljunimi strateškimi tokami, kot so jih
opredelili prebivalci
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Na temelju mnenj prebivalstva, SWOT in finanne analize, smo oblikovali
naslednjo razvojno vizijo obine Velenje:

Mestno obino Velenje bo odlikovalo razvito gospodarstvo, ki
bo
temeljilo
na
inovativnosti
visoko
usposobljenih
strokovnjakov, zlasti na podroju raziskav, oblikovanja ter
sodobnih tehnologij, ki bodo predvsem okoljsko in energetsko
prijazne.
Privlana bivalna klima v smislu prijaznosti in tolerantnosti
prebivalcev ter okoljske vzdržnosti, bo ob visoki kakovosti
življenja v smislu možnosti za kulturno in športno udejstvovanje
ter odlini infrastrukturni vpetosti v okolje, pritegovala tako
naselitev ustvarjalnih ljudi, kakor tudi turistine tokove.
Pojasnilo vizije: Vizija vsebuje temeljne strateške usmeritve EU in Slovenije, kar
je pomembno pri pridobivanju sredstev iz evropskih in nacionalnih virov
(kakovost življenja, trajnostni razvoj, ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest).
Odraža temeljna hotenja prebivalstva (ustvarjanje privlane bivalne klime,
dobrega materialnega in bivalnega standarda ter okoljske vzdržnosti). Velenje
bo infrastrukturno dobro povezana, na inovativnosti in tehnologijah temeljea
odprta obina, ki bo prijazna tako do svojih prebivalcev, kakor tudi do
obiskovalcev in okolja, napredna, inovativna, podjetna in prepoznavna. Razvoj
kakovostnega bivalnega in delovnega okolja, ter sodelovanje gospodarskega in
javnega sektorja bosta ustvarja ustvarjalno in podjetniško klimo, v kateri
prevladuje vrednota medsebojnega spoštovanja ter spodbuja aktivnosti na
razlinih ravneh.

3.3 Blagovna znamka obine
Za poveanje prepoznavnosti in uspešnosti obine in regije na globalni ravni,
imajo pomembno vlogo »blagovne znamke« mest in regij, ki so edinstvene in
vkljuujejo specifine znamenitosti. Pri oblikovanju blagovne znamke se morajo
obine osredotoiti na tiste znailnosti, ki bodo pritegnile pozornost drugih ter jo
na dolgi rok tudi ohranile. Preden bodo implementirale pobudo morajo imeti
oblikovano vizijo ter upoštevati in razviti strateške toke, ki obsegajo zgodovinske
dogodke; arhitekturo in zgradbe, kulturne institucije, razne prireditve, razstave,
dogodke, športne ekipe; okolje in klimo; demografsko strukturo; obiaje in kulturo;
globalne povezave; sodelovanje med obino in gospodarskimi družbami; hitrost
komuniciranja; prilagodljivost ter privlanost za ljudi, podjetja in kapital.
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Prebivalci so odgovore na vprašanje, kaj bi po njihovem mnenju morala odražati
blagovna znamka obine, pri emer bi morala biti blagovna znamka edinstvena in
bi morala vkljuevati specifine znamenitosti oz. tiste znailnosti, ki bodo
pritegnile pozornost drugih, ter jo na dolgi rok tudi ohranile, strnili v naslednje
vsebinske sklope:
o Koncepti, vezani na privlano bivalno klimo:
 prijazno mesto prebivalcem, obiskovalcem in okolju (7x),
 medkulturno sožitje obanov (3x),
 mesto sonca in prijaznih ljudi (2x),
 svoboda duha in ustvarjalnosti,
 mlado mesto, mladost in hitrost,
 pomemben je lovek,
 Šaleški cvet,
 etnina raznolikost.
o Koncepti, vezani na uspešen gospodarski razvoj:
 mesto znanja in poslovnih priložnosti (2x),
 napredek, inovativnost, sodoben dizajn (2x),
 mesto razvoja, mo podjetništva in razvoja,
 možnost, sposobnost, realizacija,
 izdelki Gorenja,
 razlinost, drznost in pogum,
 skupaj v prihodnost,
 v znanju je prihodnost.
o Koncepti, vezani na prireditve:
 Pikin festival - najveji otroški festival (4x)
Blagovna znamka bi torej morala upoštevati naslednja elementa:
 odlino bivalno klimo in visoko kakovost življenja,
 elemente, ki odražajo razvitost gospodarstva (ustvarjalnost, kreativnost,
raziskave, okolju prijazne tehnologije).

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Elementi blagovne znamke (mnenje
prebivalcev)
o Koncepti, vezani na privlano
bivalno klimo:
 Prijazno mesto prebivalcem,
obiskovalcem in okolju (7x)
 Medkulturno sožitje obanov
(3x)
 Mesto sonca in prijaznih ljudi
(2x)
 Svoboda duha in ustvarjalnosti
 Mlado mesto, Mladost in hitrost
 Pomemben je lovek
 Šaleški cvet
 Etnina raznolikost
o Koncepti, vezani na uspešen
gospodarski razvoj:
 Mesto znanja in poslovnih
priložnosti (2x)
 Napredek,
inovativnost,
sodoben dizajn (2x)
 Mesto
razvoja,
Mo
podjetništva in razvoja
 Možnost,
sposobnost,
realizacija
 Izdelki Gorenja
 Razlinost, drznost in pogum
 V znanju je prihodnost
o Koncepti, vezani na prireditve:
 Pikin festival - najveji otroški
festival (4x)

gospodarstvo
Kljune strateške t.
razvoja obine
o (39x) prilagodljivost ter
privlanost za bivanje in
delovanje ljudi
o (31x) prilagodljivost ter
privlanost za podjetja in
kapital
o (29x) sodelovanje med
obino in gospodarskimi
družbami
o (28x) razne prireditve,
razstave, dogodki:
o (27x) okolje: jezero
o (25x) arhitektura in
zgradbe
o (22x) športne ekipe
o (20x) regionalne in
globalne povezave
o (15x) obiaji in kultura
o (13x) zgodovinski
dogodki
o (10x) hitrost
komuniciranja
o (10x)kulturne/izobraževa
lne institucije
o (4x) klima: ist zrak
o (3x) demografska
struktura:

privlana bivalna klima

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

o Razvita turistina ponudba (16x): Mesto
kulture in turizma(15x), Polno turistov.

o Infrastrukturno urejena in v okolje vpeta
obina (18x):
 Infrastrukturna razvitost (9x)
 Odlina povezanost z ostalimi regijskimi
središi(5x)
 Povezanost cest (3x)

o Visoka kakovost življenja (15x):
 Ustvariti mesto v katerega se bodo
otroci po koncu študija z veseljem
vraali in si ustvarili družino.(5x)
razvoj šolstva (3x)

Predlogi obanov za slogan
obine Velenje
o Mesto priložnosti (8x)
o Velenje, mesto prihodnosti (3x)
o Mi smo obina (2x)
o Prijazno ljudem
o Prihodnost je naša
o Mesto zadovoljnih obanov
o Mesto prijazno invalidom
o Kultura in strpnost
o Zdravo z naravo
o Velenje v duhu
o Urejeno mesto
o Mesto sonca
o Velenje-naš dom
o V snagi je mo
o Mesto ki živi
o Mesto prijazno obanom
o Prijetno mesto za prijetne ljudi
o Velenje je modrina, sonce,
zelenje
o Dajemo srei priložnost
o Obina vsem generacijam
o UMV(ustvarjalno mesto
Velenje)
o S tehniko nazaj k naravi
o Gorenje
o Hitri in drzni
o Lignit
o Mesto ob jezeru
o Pikino mesto
o Šport in priložnost
o Razmišljamo skupaj
o Vetra v jadra
o Tema-lu-tradicija
o Skupaj zmoremo vse
o Velenje mesto nacija

turizem

o Privlana bivalna klima (28x):
 Prijazna do svojih obanov (11x)
 Obina tolerantnih obanov z vzornim
odnosom do okolja (8x)
 Gostoljubnost in prijaznost ljudi (5x)

o Razvito gospodarstvo (31):
 Višja tehnološka razvitost (14x)
 Razvoj malega gospodarstva (7x)
 Razvoj ekologije (5x)
 Zaposlitev mladih(2x)

Elementi iz vizije prebivalcev

povezovalna infrastruktura

Tabela: Primerjava med elementi, ki bi jih naj odražala blagovna znamka, kljunimi strateškimi tokami, na katerih bi
morala obina utemeljiti nadaljnji razvoj ter elementi vizije
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Usklajenost vizije s politikami EU in
nacionalnimi
strategijami
ter
programi

4.1 Kljuni cilji v razvojnih dokumentih Republike
Slovenije
Upoštevanje ciljev slovenskih razvojnih dokumentov pri razvoju obine Velenje
pomeni ne samo sledenje državnim razvojnim ciljem, ampak tudi evropskim
(Lizbonska strategija) in s tem veja stopnja verjetnosti odobritve projektov, ki se
na državni in evropski ravni presojajo v pomembni meri tudi z vidika doseganja
ciljev širše skupnosti.
Med štirimi temeljnimi cilji Strategije razvoja Slovenije (SRS 2005) so kar trije
takšni, ki jih je smiselno upoštevati na lokalni ravni:






Hiter gospodarski razvoj in poveanje zaposlenosti v skladu s cilji
Lizbonske strategije. Ta cilj je možno dosei s spodbujanjem inovativnosti
in podjetništva, razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijske
tehnologije ter z uinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v uenje,
izobraževanje, usposabljanje …
Izboljšanje kakovosti življenja in blaginje prebivalcev, merjene s kazalci
lovekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti (vlaganja
v uenje, izobrazbo, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za
uresnievanje osebnih potencialov).
Uveljavljanje naela trajnosti na vseh podrojih razvoja, vkljuno s
trajnostnim obnavljanjem prebivalstva.

Med petimi kljunimi razvojnimi prioritetami (SRS 2005) za doseganje ciljev
navaja SRS tudi naslednje, ki so pomembne za razvoj obine Velenje:








spodbujanje podjetniškega razvoja in poveanje konkurennosti,
poveanje prilivov razvojno spodbudnih domaih in tujih naložb,
spodbujanje vseživljenjskega uenja,
trajno obnavljanje prebivalstva,
zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravje,
izboljšanje gospodarjenja s prostorom,
razvoj nacionalne identitete in kulture.

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 zajema
kljune (velike) razvojno-naložbene projekte, pri uresniitvi katerih bo sodelovala
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država. Gre za tiste projekte, katerih izvedba bo na državni, pa tudi regionalni
ravni osredotoila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj
države kot celote. Daje tudi jasno znamenje regijam, lokalnim skupnostim in
razvojnim partnerstvom, v katere vsebine na projektni ravni namerava država
prednostno vlagati v naslednjem srednjeronem obdobju. Gre za partnerski
razvojni nart, pripravljen po eni strani na podlagi razvojnih pobud posameznih
ministrstev (od zgoraj navzdol), po drugi strani pa na podlagi pobud regionalnih
in lokalnih razvojnih partnerstev in drugih deležnikov (od spodaj navzgor).
Med 16 velikimi razvojnimi projekti, ki jih navaja resolucija (SVR 2006), so za
obino Velenje najpomembnejši naslednji:
 Že od leta 2006 na podlagi sprejetega programa avtocest in hitrih cest
potekajo intenzivne dejavnosti za umestitev hitre ceste — tretje razvojne
osi — v prostor.
 S sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije je na
relaciji Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje-Celje predvidena daljinska
železniška povezava mednarodnega pomena, ki je s stališa uspešnega
gospodarskega razvoja nujna.
 Izgradnja gospodarskega središa TEHNOPOLIS + v Savinjski regiji, ki bo
obsegalo tehnološki park, univerzitetni inkubator, visokošolsko
izobraževalno središe s spremljajoimi objekti, regijski mrežni inkubator,
regijska mreža tehnoloških centrov, mreža regijskih poslovnih centrov,
vzpostavitev velike poslovno-industrijsko-logistine cone nacionalnega
pomena ter – kar je za Velenje še zlasti pomembno - Center za design v
Velenju (Gorenje).
 Pospešena gradnja širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še
posebej na podeželskih obmojih, in povezovanje teh omrežij z
nacionalnimi hrbteninimi omrežji. Izvajanje programa bo omogoilo vsem
konnim uporabnikom v Sloveniji, da dostopajo do svetovnega spleta
preko širokopasovnih povezav. Z izgradnjo infrastrukture IKT za prenos
znanja regija blaži obrobno geografsko lego in zagotavlja informacijsko
povezanost s svetovno mrežno ekonomijo.
Med skupnimi cilji Program razvoja podeželja (PRP) 2007 – 2013 (PRP 2007,
83) je za razvojni strateški dokument obine Velenje zlasti pomemben cilj
»krepitev lokalnih razvojnih pobud«. Med posebnimi cilji pa velja omeniti
naslednje cilje:





ohraniti poseljenost podeželja,
izboljšati kvaliteto bivanja na podeželju (obnova in razvoj vasi, ohranjanje
in izboljšanje dedišine podeželja),
vkljuiti lokalna partnerstva v razvoj podeželja,
spodbuditi med-regijsko in ezmejno sodelovanje.
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RS bo s PRP 2007-2013 (PRP 2007, 88) izvajala ukrepe vseh štirih osi preko:






sofinanciranja naložb v mikro podjetja in stroškov usposabljanja,
obnove in razvoja vasi (sofinanciranje stroškov urejanja skupnih površin in
objektov),
ohranjanja in izboljševanja dedišine podeželja (sofinanciranje stroškov
izgradnje in obnove objektov kulturne dedišine in obmoij naravnih
vrednot),
izvajanje lokalnih razvojnih strategij (sofinanciranje izvedbenih projektov),
spodbujanje medregijskega in ezmejnega sodelovanja (sofinanciranje
projektov sodelovanja lokalnih akcijskih skupin).

Državni razvojni program 2007-2013 ter na njem temeljei strateški
dokumenti za izvajanje kohezijske politike Evropske unije v Sloveniji (DRP
2007-2013) predstavlja nartovanje celotne nacionalne razvojne politike države,
hkrati pa je z njim nastala osnova za pripravo Nacionalnega strateškega
referennega okvira in Operativnih programov za izvajanje kohezijske politike EU
v Sloveniji v obdobju 2007-2013.
Operativni programi v okviru DRP so naslednji:
x
x
x
x
x
x

Operativni program okoljske in transportne infrastrukture;
Operativni program razvoja loveških virov;
Operativni program Evropskega sklada za regionalni razvoj;
ezmejni operativni programi (z Avstrijo);
Transnacionalni operativni programi: Alpski prostor, Jugovzhodna Evropa
Srednja in vzhodna Evropa, Sredozemlje;
Program razvoja podeželja.
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Obmoni razvojni program Savinjsko – Šaleške (SAŠA) regije 2007 – 2013
(ORP) temelji na 4 prioritetah in 16 programih:
Tabela: Prioritete, programi in ukrepi ORP SAŠA regije
Prioritetna usmeritev
Inovacijska regija

Turistina regija

Dostopna in okolju prijazna
regija

Ljudem prijazna regija

Program
Naložbe za dvig konkurennosti »lokomotiv« podjetništva
Tehnološko in sektorsko prestrukturiranje podjetništva
Ekonomska in tehnološka infrastruktura
Obstojei turistini proizvodi - nadgradnja
Novi turistini proizvodi
Podporno okolje za razvoj turizma
Prometna infrastruktura
Okoljska infrastruktura in prostor
Energetska infrastruktura
Komunikacijska infrastruktura
Naravna in kulturna krajina
Izobraževanje za ustvarjalnost in zaposljivost
Uinkovito zdravstvo in sociala
Prepoznavna kultura in šport
Stanovanjska izgradnja
Elastino zaposlovanje

4.2 Primerjava
prioritet
v
državnih
razvojnih
dokumentih in NRP obine Velenje 2005 - 2009
Nart razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi letnega
prorauna. Upošteva se dejanska realizacija po posameznih projektih in
programih ter morebitne spremembe v primerjavi z veljavnim nartom razvojnih
programov. Razvojna strategija obine je usmerjena na vsa podroja delovanja.
Tabela: Primerjava prioritet
Najpogosteje
navedene
prioritete
v
državnih
razvojnih dokumentih
Izboljšanje
življenja

Ustvarjanje,

kakovosti

pretok

in

Odstotek (000 SIT)
sredstev v NRP
Velenja 2005 – 2009
za to prioriteto
995.525
117.292
1.106.459
326.883
2.353.700
1.072.699
2.138.700
146.080
2.214.600
79,7 % (10.471.938 )
183.966

Postavke po podrojih v NRP obine
Velenje 2005 - 2009

o Kultura
o Socialno varstvo
o Šport
o Zdravstveno varstvo
o Cestno gospodarstvo
o Komunalno gospodarstvo
o Stanovanjsko gospodarstvo
o Zašita in reševanje
o Sredstva stavbnih zemljiš
Skupaj za izboljšanje kakovosti
življenja
o Izobraževanje
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uporaba znanja

Trajnostni
razvoj
(tudi
obnavljanje prebivalstva)

Spodbujanje podjetništva in
s tem zaposlovanja

Informacijskokomunikacijske tehnologije
(IKT)
Razvoj podeželja, vasi in
kulturne dedišine

Sodelovanje (medobinsko,
med-regijsko in ezmejno)

124.533
2,4 % (308.499)
269.000
940.050
347.000
52.000
234.900
14,0 % (1.842.950)
13.770
72.000
299.900
2,9 % (385.670 )
/

47.066
80.650
1,0 % (127.716 )
/
100 % (13.136.773 1)
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o Otroško varstvo
Skupaj za ustvarjanje, pretok in
uporaba znanja
o Druge javne potrebe
o Naložbe v odvajanje in išenje
voda, N in zašita vodnih virov
o Ravnanje z odpadki
o Izgradnja malih N
o Odkup zemljiš
Skupaj za trajnostni razvoj
o Razvoj malega gospodarstva
o Turizem
o Obrtne cone
Skupaj za spodbujanje podjetništva
in s tem zaposlovanja
/

kmetijstvo
varstvo
naravne
in
dedišine
Skupaj za razvoj podeželja
/

o
o

kulturne

Skupaj

Primerjava NRP obine Velenje z usmeritvami evropskih in državnih strateških
razvojnih dokumentov pokaže, da so prioritete NRP usmerjene predvsem na dve
podroji (kakovost življenja ter trajnostni razvoj). Zaradi znailnosti MOV je jasno,
da se za razvoj podeželja, vasi in kulturne dedišine namenja nizek delež
prorauna. medtem ko so štiri podroja, ki jih sicer favorizirajo evropske in
slovenske razvojne usmeritve (ustvarjanje, pretok in uporaba znanja;
spodbujanje podjetništva in zaposlovanja; informacijsko-komunikacijske
tehnologije; sodelovanje), relativno slabo pokrita oz. nepokrita. NRP v
opazovanem obdobju za vsa štiri podroja namenja le 5,3 % celotnih
proraunskih sredstev. Zato je treba v projektih, ki se bodo prijavljali na
evropske in nacionalne razpise za sofinanciranje, bolj enakomerno porazdeliti
prioritete po vseh sedmih podrojih.

1

Kot osnovo smo v NRP upoštevali sredstva prorauna MOV, zmanjšana za sredstva za
dejavnosti organov in uprave obine ter delovanje mestnih etrti in krajevnih skupnosti.
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5 Kljuni cilji obine Velenje z zasnovo
operativnih programov
Ker je zgradba celotnega dokumenta zasnovana na petih podrojih (stebrih), cilje
opredeljujemo loeno po teh podrojih (gospodarstvo, promet, okolje,
izobraževanje, kakovost življenja). Na temelju analize stanja, opredeljene vizije in
hotenj prebivalcev ter delavnice z obinsko upravo lahko opredelimo kljune
razvojne cilje obine Velenje:

5.1 Cilji in zasnova OP I. steber: gospodarstvo
a

Elementi s stališa zaznavanja prebivalstva

Nadpovpreno angažirani prebivalci so izpostavili naslednje konkurenni
prednosti obine Velenje v primerjavi s sosednjimi obinami v regiji in sicer:
o naravne danosti: naravne priložnosti, premog, lokacija, prostorske
kapacitete, obširna zemljiša na podroju premogovnika,
o gospodarski dejavniki: odnos lokalne skupnosti do gospodarstva, razvita
infrastruktura, dobra tehnološka opremljenost, velika podjetja,
o loveški dejavnik: zainteresiranost posameznikov, izobraževalne ustanove,
kadrovski potencial,
o povezanost obine z ostalimi kraji.
Najpomembnejša gonila gospodarskega razvoja obine predstavljajo po mnenju
prebivalcev: Gorenje, energetika, Premogovnik, malo gospodarstvo, mala
podjetja, ljudje, TEŠ, izobraževanje, Vegrad, kovinsko predelovalna industrija,
velika podjetja, Projektno razvojna skupina MO Velenje.
Glede vkljuenosti obine pri vzpostavljanju stikov s potencialnimi investitorji
predlagajo obani ve pomoi pri pridobivanju EU sredstev, izboljšavo prometnih
povezav, pritegnitvi inovativne proizvodnje, ve iniciativnosti, ve poguma, ve
povezanosti, sofinanciranje malih projektov, sodelovanje z zelenimi mesti v EU,
vejo promocijo.
Dobra tretjina prebivalstva ne podpira nastanka delovnih mest za generacijo nad
65 let. Glavni argument je, da so takrat že prestari oz. že mladi težko dobijo
zaposlitev.
Prebivalci vidijo nevarnosti glede prihodnjega gospodarskega razvoja obine
Velenje predvsem v: demografskih dejavnikih (pomanjkanje znanja, beg
možganov, staranje prebivalstva), okoljskih problemih (varstvo okolja, preveliko
favoriziranje energetike in s tem degradacija okolja, nesistematina in
nepremišljena izraba prostora), državni, regionalni in lokalni politiki (neenotna
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lokalna politika, neustrezna regionalizacija, razprtije med strankami),
gospodarskih dejavnikih (odvisnost od 2-3 vejih gospodarskih družb, neustrezno
trženje, zaprtje rudnika, posledice globalizacije in s tem povezana selitev
proizvodnje, premalo vzpodbud podjetništvu, nezaposljivost mladih), prometni in
komunikacijski infrastrukturi (zastarela prometna infrastruktura, slabe povezave,
tretja razvojna os).
Kmetijstvo in turizem
Nadpovpreno angažirani prebivalci so pri razmišljanju o razvojnih priložnostih
obine Velenje postavili turizem na zelo pomembno mesto. Tudi nakljuno
izbrani anketiranci so postavili razvoj turizma kot prvo razvojno priložnost.
Kot glavne probleme v turistini ponudbi navajajo nadpovpreno angažirani
obani vejo vkljuenost obanov, promocijo, prenoiša, odmevne kulturne
prireditve, izobraževanje, dobre gostilne, kmeki turizem, obisk obanov na
prireditvah, ve aktivnosti v povezavi z jezerom, poletni bazen, ve dogodkov na
odprtem prostoru, zabavišne parke, celostno podobo, boljše izkorišanje
obstojeih potencialov, oživitev TRC – Velenje, povezava med Dobrno, Velenjem,
Topolšico, Golte, Zgornjo savinjsko dolino.
Prebivalci menijo, da v obini obstajajo turistine oz. kulturne zanimivosti, ki bi jih
bilo potrebno obnoviti oz. nanje opozoriti: Vila Bianca, Grad Turn, Šaleški grad,
staro Velenje, Velenjski grad, Kotalkališe, jezero, ugrezninsko podroje, korzo
okrog jezera.
Glede izkorišenosti potenciala kmetijske proizvodnje, pa vidijo prebivalci
priložnosti na podroju dopolnilne dejavnosti, ekološki pridelavi, bio-kmetovanju,
v turizmu na kmetijah, trženju produktov, ustvarjanju blagovne znamke,
prireditvah, vlaganju v ribištvo, pašnikih na prostem, živinoreji, v vejem obsegu
mesne proizvodnje, v izkorišanju toplotne energije (TEŠ), vrtnarstvu,
pospeševanju rasti malih kmetij, povezovanju/združevanju kmetijskih površin, v
veji promociji in pomoi, podpori mladim kmetom pri investicijah.
Podjetništvo
Glede stanja in ponudbe malega gospodarstva pogrešajo prebivalci subvencije
za doloene dejavnosti, manjše obrtne dejavnosti: evljarstvo, šiviljstvo…,
storitve, ve konkurence. V tej smeri predlagajo boljše pogoje delovanja
najmanjših podjetnikov, vejo podporo obine pri ustanavljanju malih podjetij,
cenejše parcele, tehnološki park, varstvo otrok na domu, inkubatorje, razvojni
center.
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Stanovanjska izgradnja
Glede ponudbe stanovanj v obini zaznavajo prebivalci kot najveje probleme,
da je premalo možnosti za individualno gradnjo, pomanjkanje parcel, predraga
stanovanja, premalo velikih stanovanj, ni novih stanovanj. Med predlogi navajajo
ve neprofitnih stanovanj, lažjo dostopnost mladim družinam, domove za starejše
obane, varovana stanovanja za starejše obane ter možnost za širitev parcel za
individualne gradnje je v hribih.

b

Kljuna podroja in ukrepi:

Na podroju OP gospodarstvo se izvedejo ukrepi in projekti po podrojih :
1. Kmetijstvo in turizem (vpliv in podlaga v RRP)
o

o

o
o

o

turistine kmetije oz. kmetije z dopolnilno dejavnostjo (nabor, vpeljava
strokovne pomoi do registracije, skupna ponudba, promocija in blagovna
znamka, vkljuitev v obstojee regionalne ponudbe, trženje, stalni
dogodek, tipina kulinarika, nareje, oznaevanje in kažipoti, urejenost
ljudi in okolice, prenoiša, izobraževanje, nagrajevanje…);
3 kljune turistine prireditve s tendenco razvoja in prepoznavnosti (»skok
ez kožo« - rudarski dnevi, Pikin festival, Kunigunda, »turizem in
energetika«, športni turizem, dnevi na jezeru, »jajarija«, »grajske
noi«, …);
prenoiša (priložnosti - delavnice s potencialnimi ponudniki, prostorski
plan, Youth Hostel...);
novi turistini programi (strategija razvoja turizma, za mlade na jezeru,
»Sprostitveno zabavišni park«, »kulturni turizem«, »športni turizem«,
»kulinarini turizem«, obnova etnološke dedišine, adrenalinska doživetja,
pohodne poti - »korzo jezero«, programi aktivnih poitnic, gorsko
kolesarjenje, kampi v naravi, tradicije, obiaji, razgledne toke, ustvarjanje
»zgodb«, animiranje in vkljuevanje obanov – nagradni razpisi,
predavanja o dobrih praksah doma in v tujini, gobarski dnevi,trženje
narave, »najlepše poti do starih kleti«, prenoevanje na senikih,zlata jesen,
itd.);
nove vsebine in obnova zgodovinskih znamenitosti (Šaleški grad, grad
Turn, Vila Bianca, »staro Velenje«, Velenjski grad, ugrezninsko
podroje…).

2. Podjetništvo
o
o
o
o

nove prostorske možnosti za razvoj podjetništva (poslovne cone Rudarski
dom, Trebuša, Gorenje, Gorica…);
tehnološki park s stanovanji;
» inovativni razpisi » ;
finanne vzpodbude (olajšave za deficitarne storitve);
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vkljuitev potencialov v » projekt energetike »;
ustvarjanje pogojev za delo na domu (e-zaselek);
pritegnitev investitorjev (katalog možnih investicij v obini, javno-zasebna
partnerstva, povezave, promocije…);
aktivno sodelovanje z nosilci razvoja v obini (skupen nastop na razpisih
EU...);
mrežni podjetniški inkubator (SAŠA…);
vzpodbujanje obrtnih storitev.

3. Stanovanjska izgradnja
o

o

o
o

dopolnjevanje prostorskega narta obine (nartovanje novih možnosti za
individualno stanovanjsko in kombinirano stanovanjsko – poslovno
izgradnjo, izbor in promocija najatraktivnejših lokacij, nakup in opremljanje
zemljiš tudi s sklepanjem urbanistinih pogodb, Stara vas – sever, Lipa –
zahod, Selo, Vinska Gora, Sonni gri, Gorica, Škale – Hrastovec, Šentilj,
Tajna, Zg. Šalek…);
vzpodbujanje gradnje energetsko varnih objektov (izobraževanje o
uporabi obnovljivih virov energije, sklepanje partnerstev z lokalnim
gospodarstvom…);
na ciljno skupino naravnana ponudba gradbenih parcel (ugodni pogoji...);
preureditev zastarelih objektov (neprofitna stanovanja...).
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Kvantificirani cilji v I. stebru (GOSPODARSTVO) do leta 2025 s ponderji
(pomembnost vpliva na kazalnike za spremljanje uresnievanja strateško
razvojnega dokumenta) in izbranimi podatki za opazovanje
Tabela 1: Kvantificirani cilji v I. stebru (gospodarstvo)
CILJI 2025
Oznaka

Opazovan podatek

2007

Ponder
Realni cilji

Izzivni
cilji

23.000

X + 1000

10
12

1.

Število prebivalcev
1991 – 33.428 preb. !

34.140

2.

Število delovnih mest in podjetnikov
leto 2000 = 20.205 !

21.903

3.

Št. delovnih mest na domu

0

1000

4.

% zaposlenega prebivalstva

44,6 %

50 %

5.

Površina poslovnih, obrtnih in
industrijskih con v obini ( v ha)

259

6.

Investicijska naravnanost obine
2006 = 0,55

0,43

7.

Delež prorauna za drobno
gospodarstvo in turizem / prebivalca

0,31 €

8.

Število prenoiš - postelj

140 /
273

9.

Število noitev

20.307

10.

Število aktivnih turistinih projektov
(vednevnih + medn.) TIC

11 + 10

22 + 15

30 + 20

11.

Število kljunih prireditev – ve kot 300
obiskovalcev TIC

17

30

40

5

12 + 30

10

12.

280

500

5,0 €

5

600

10

30.000

Število kmetij z dopolnilno dejavnostjo
1(T) + 9 8(T) + 25 (o)
(T= turizem + ostalo)

13.

Število družin na stanovanje

1,21

1,21

1,0

14.

Zadovoljstvo obanov s ponudbo
delovnih mest

2,83

4,5

12

15.

Zadovoljstvo obanov s turistino
ponudbo

3,00

4,5

12

16.

Zadovoljstvo obanov s ponudbo
stanovanj

2,96

4,5

12

17.

Zadovoljstvo obanov s ponudbo
malega gospodarstva

2,85

4,5

12
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5.2 Cilji in zasnova OP II. steber: promet
a

Elementi s stališa zaznavanja prebivalstva

Prebivalci so transportno infrastrukturo v obini (avtobusni prevozi, urejenost cest,
plonikov, kolesarskih stez…) ocenili z agregirano povpreno oceno 2,96. Pri
tem so po posameznih podrojih izpostavili naslednje probleme:
o Državne ceste so na splošno v slabem stanju in neurejene (slaba povezava v
Avstrijo, CE, LJ in SG, slaba povezava z avtocesto /z ostalimi regijami slabo
vzdrževane, luknjaste, preobremenjene, preozke, premajhna pretonost ob
konicah).
o Lokalne ceste in ulice so slabo vzdrževane oz. površno vzdrževane, preozke,
neurejene bankine.
o Plonikov je premalo, so premalo loeni od cestnega prometa, slabo
vzdrževani, težaven je dostop za vozike, obstajajo klanine, so slabo
uporabni, v vaseh jih ni, na njih parkirajo avtomobili.
o Parkiriš ob posameznih objektih (cerkev, pokopališe, kulturni dom, šola,
vrtec, zdravstveni dom…) je premalo, ni dovolj parkiriš v centru mesta,
neustrezna izkorišenost prostora (ni parkirnih hiš), kratka modra cona,
premalo brezplanih parkiriš v centru mesta, ni parkiriš za avtobuse,
potrebna razširitev parkiriš.
o Kolesarske poti ni ali pa niso zvezne, so neurejene, ni turistinih poti, so le v
ožjem predelu mesta, nepregledni so prehodi ez cesto, skupne so
kolesarske poti in ploniki, ni kolesarske poti iz mesta do rekreacijskega
centra Jezero, so slabo prehodne zaradi robnikov, premalo jih je v okolici
Velenja – povezave med naselji in mesti (Velenje, Ravne, Saberice, Skale…).
o Sprehajalne poti niso urejene, potrebne obnove v mestnem parku, niso
zvezne, koncentrirane ob jezeru, premalo je klopi, pomanjkanje tematskih poti.
o Kažipoti so prevekrat zamenjani, pomembni objekti / znamenitosti nimajo
tabel, so samo v mestu.
o Splošne pripombe v zvezi s prometom so naslednje: cestna, kolesarska
infrastruktura in poti za pešce niso zakljuene kot celota, na podroju
cestnega prometa v zadnjih 15 let ni bilo ni narejenega, izboljšanje prometne
infrastrukture je kljuno za nadaljnji razvoj obine in njenega gospodarstva,
obnova posameznih odsekov lokalnih cest je bila nepremišljena predvsem z
vidika postavitve parkiriš, ki onemogoajo preglednost, pomanjkljivi so
urbanistini narti (ni predvidena obvoznica okoli mesta, da bi se izognili
tranzitnemu prometu).
Dostopnost do telefona, interneta, kabelskega sistema, GSM signala so ocenili z
agregirano povpreno oceno 4,24, pri emer je TV signal (kabelska TV) draga in
ima premalo programov. Internet - Velenje bi lahko bilo v celoti brezžino. Ve
Wi-Fi tok. Manjka optika. Premalo je »internetnih« lokalov. Ustrezne povezave
so le v mestu. GSM signal - ponekod je moten. Telefonski sistem je star, slaba
možnost nadgradnje.
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Glede povezanosti obine z drugimi kraji (avtobus, vlak...) izpostavljajo obani
zlasti premalo rednih linij vlakov in neustrezne avtobusne povezave, ni povezave
s vlakom do Ljubljane; ob sobotah, nedeljah in praznikih so vozni redi neusklajeni;
problematine so povezave do Ljubljane in Celja.

b

Kljuna podroja in ukrepi

Na podroju OP Promet se izvedejo ukrepi in projekti na podrojih:
1. Prometna infrastruktura
o
o

o
o
o
o
o

državne ceste (akcijski nart, partnerstva, obvoznica, 3. razvojna os,
varnost, vkljuenost strategije razvoja... );
obinske ceste (prioritete in zadovoljstvo obanov – prilagoditev NRP,
izdelava dolgorone strategije obnove cest, krožiš in mostov,
partnerstva, skladnost z strateško razvojnim dokumentom,
transparentnost vzdrževanja…);
javna parkiriša (kljuni objekti, letna analiza mirujoega prometa v
obini, strategija partnerstev, prioritete, garažne hiše…);
ploniki, bankine,sprehajalne poti, javna razsvetljava (strategija,
prioritete, zadovoljstvo obanov, varnost, energetska varnost...);
kolesarske steze (planiranje, sofinanciranje, partnerstva, regijske
povezave, NRP, oznaevanje, promocija, storitve in ponudba…);
kažipoti in oznaevanje (nart vseh lokacij, enoten pristop oblikovanja,
prioritete ureditve, vkljuevanje pravnih subjektov in obanov...);
vzdrževanje (doloitev standardov, preglednost, obvešanje, servis
za informiranje obanov – povratne informacije…).

2. Javni prevoz
o avtobusne povezave (spremljanje analize potreb, avtobusna postaja,
javni mestni promet, javno zasebno partnerstvo...);
o železniški promet (hiter potniški vlak v smeri jug in sever, prevzem
celotnega tovornega prometa…);
o zasebni prevozniki (taxi ipd.- dopolnilna dejavnost…).
3. Telekomunikacije
o dostopnost do interneta, TV in telefonskega signala na obmoju
celotne obine (»Velenje – e-mesto, partnerstva, upravljanje,
financiranje, informiranje, izobraževanje, e-toke, ….).
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Kvantificirani cilji v II. stebru (PROMET) do leta 2025 s ponderji
(pomembnost vpliva na kazalnike za spremljanje uresnievanja strateško
razvojnega dokumenta) in izbranimi podatki za opazovanje
Tabela: Kvantificirani cilji v II. stebru (promet)

CILJI 2025
Oznaka

Opazovan podatek

2007

Ponder
Realni cilji Izzivni cilji

1.

Dolžina urejenih državnih cest (km)

39,4

65

2.

Dolžina asfaltiranih obinskih cest (km)

195

220

235

3.

Dolžina plonikov (v km - brez con za pešce )

30

40

50

4.

Število javnih parkirnih mest

950

1000

5.

Garažne hiše

1

5

6.

Dolžina urejenih kolesarskih stez (km) brez
peš cone

10,2

30

7.

Zadovoljstvo obanov z urejenostjo cest in
ulic

2,81

4,5

15

8.

Zadovoljstvo obanov z urejenostjo
plonikov in parkiriš

2,97

4,5

15

9.

Zadovoljstvo obanov z dostopnostjo do
telekomunikacij

4,24

4,5

15

10.

Zadovoljstvo obanov z javnim prevozom

2,49

4,5

15

11.

Proraunski odhodki za promet/prebivalca[1]

80 €
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5.3 Cilji in zasnova OP III. steber: okolje
a

Elementi s stališa zaznavanja prebivalstva

Pri posameznih podrojih so prebivalci navedli naslednje probleme:
o Javne površine: vandalizem, fasade stanovanjskih blokov, problem psov,
potrebno je ohranjati im ve zelenih površin v centru.
o Ravnanje z odpadki: ni razvršanja odpadkov, enaka cena za loeno in
obiajno zbiranje odpadkov, odvoz smeti je predrag, osvešanje obanov
glede loenega zbiranja odpadkov, slabo urejeno loeno zbiranje odpadkov,
predvsem v gospodinjstvu, ekološki otoki se ne praznijo pravoasno, konec
2008 je mesto še vedno brez deponije komunalnih odpadkov.
o Oskrba z vodo: preve klora, voda je predraga, preve je finannih
obremenitev, vasih ima slab vonj, potrebni so števci za vsako gospodinjstvo
v blokih.
o Kanalizacija in istilne naprave: previsoka cena, plaevati je treba vse dajatve,
eprav kanalizacije ni, ob obilnem dežju kanalizacija ne požira, na Paškem
Kozjaku še ni urejena.
o istost potokov in jezer: v reko Pako se meejo odpadki, Industrija, V jezeru
se poleti kopa preve ljudi, niso pa urejeni tuši in WC, jezera so ogrožena
zaradi bližine kmetijstva - vnos organskih snovi, zaraslost potokov in reke.
o Kakovost zraka: kriv je promet, vpliv TEŠ – zaradi tega ERICO ne daje
pravilnih rezultatov, industrija, prezraevanje rudnika (v nonih urah so velike
koncentracije smrada), ureditev zranega jaška Pesje, preve vonja po
žveplu ob nizkem zranem pritisku.
o Stanje hrupa: v centru ob prometnicah, potrebne bi bile zelene zvone ograde
ob vejih cestah, lokali delujejo preko obratovalnega asa, nemir ponoi.
o Urejenost pokopališ: Šmartno je neurejeno, nehumana je vežica, lahko bi
uredili tudi staro pokopališe, nujen ukrep bi bil že sedaj uvedba
enosmernega prometa, ne le ob 1. novembru.
Glede vkljuenosti obanov v urejevanje okolja bi bilo potrebno ve
izobraževanja oziroma spodbujanja obutkov za urejeno okolje. Premalo je
sodelovanja obanov v istilnih akcijah in loenem zbiranju odpadkov. Problemi
se pojavljajo pri blokih, skupnih stanovanjskih hišah. Pohvala pa gre društvom:
ribii, lovci. So vekratne akcije, da se zagotovijo zabojniki, ki jih plaa obina. O
okolju odloa predvsem TEŠ in PV, ni zelene alternative. Priložnosti pa obani
vidijo v vejem spodbujanju in morda tudi kakšni nagradi bolj aktivnim, urediti bi
bilo treba vzgojo v vrtcih, šoli, doma, urediti zadeve z odloki. Nov šolski predmet:
ekologija.
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Kljuna podroja in ukrepi

Na podroju OP Okolje se izvedejo ukrepi in projekti na podrojih :
1. Podroje varstva okolja ( sledenje politikam EU )
o ravnanje z odpadki (loeno zbiranje odpadkov, eko-otoki, regijsko
odlagališe, projekti energetskega izkorišanja odpadkov, izobraževanje
in informiranje obanov, partnerstva…);
o istilne naprave (dolgorono nartovanje, informiranje in izobraževanje,
partnerstva, obnova starih kanalizacijskih sistemov, NRP, usklajenost s
strateško razvojnim dokumentom obine, ohranjanje biodiverzitete...);
o vodooskrba (nabor in zašita virov, prioritete izgradnje novih sistemov,
NRP, regijski projekti, nart obnove zastarelih sistemov, izobraževanje
obanov o racionalni porabi vode…);
o javne površine (standardi urejenosti in uporabe – sankcije, operativni plani
vzdrževanja,
zelenice,
pokopališa,
vzpostavitev
odgovornosti,
informiranje in izobraževanje, projekti za urejeno in isto okolje vkljuevanje obanov – udeleženci, aktivnosti, animacije, motivacijski
ukrepi, fakultativni predmet v OŠ o ekologiji...).
2. Podroje energetike (sledenje politikam EU )
o projekti za zmanjšanje porabe energije (strategija uporabe obnovljivih
virov energije, izobraževanje in informiranje, »sonni park«, partnerstva,
vkljuevanje podjetništva in industrije, subvencije in olajšave, izraun
potenciala v obini in regiji, vkljuevanje gospodinjstev, inovativni razpisi
in nagrade, dogodki, primeri dobre prakse, trajnostni energetski razvoj
Velenja;
o »Future Public Energy«, »Celovit energetski management«, izobraževalno
središe Erico…);
o oskrba s plinom (program, alternative, javno zasebno partnerstvo…);
o proizvodnja energije ( analiza možnih izkoristkov naravnih virov, »sonna
elektrarna«, samooskrba, inovativni razpisi, izobraževanje….).
3. Prostorsko planiranje
o prilagoditev obinskega prostorskega narta (potencialom, viziji
strateško razvojnemu dokumentu, vzpostavitev katastrov….).
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Kvantificirani cilji v III. stebru (OKOLJE) do leta 2025 s ponderji
(pomembnost vpliva na kazalnike za spremljanje uresnievanja strateško
razvojnega dokumenta) in izbranimi podatki za opazovanje
Tabela: Kvantificirani cilji v III. stebru (okolje)
CILJ 2025
Oznaka

Opazovan podatek

2007

Ponder
Realni
cilji

Izzivni
cilji

1.

% gospodinjstev vkljuenih v org. odvoz
odpadkov

97

100

10

2.

% gospodinjstev prikljuenih na javni
vodovod

96

100

10

3.

% gospodinjstev prikljuenih na N

85

100

10

4.

% vkljuenih gospodinjstev pri uporabi
obnovljivih virov energ.

0

10

10

5.

Zadovoljstvo obanov:

6.

javne površine

3,53

4,5

10

ravnanje z odpadki

3,07

4,5

5

oskrba z vodo

4,07

4,5

5

kanalizacija in N

3,76

4,5

5

istost potokov in jezer

3,20

4,5

5

kakovost zraka

2,97

4,5

5

stanje hrupa

3,21

4,5

5

urejenost pokopališ

3,70

4,5

5

vkljuenost obanov v
urejenost okolja

3,26

4,5

10

prostorski plan obine

3,35

4,5

5

Proraunski odhodki za okolje / prebivalca

79 €
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5.4 Cilji in zasnova OP IV. steber: izobraževanje
a

Elementi s stališa zaznavanja prebivalstva

Glede ustreznosti šolskih objektov in otroških vrtcev navajajo obani premajhne
športne površine, predvsem telovadnice. Starejši objekti so slabo vzdrževani. Ni
vrtca za otroke s posebnimi potrebami. Potrebna je temeljita prenova objektov in
ureditev okolice vrtcev. Energetsko so zgradbe katastrofalne.
Izvajanju in vsebini izobraževalnih procesov prebivalci oitajo uniformiranost
vzgoje. Za izobraževanje odraslih bo treba nameniti ve sredstev, da bo
izobraževanje za y generacijo cenejše. Slabo je povezovanje osnovnih šol.
Vzgoja in uni program premalo vzgaja otroka v pravega loveka (spoštljivega,
kulturnega, delovnega…). Ni izobraževanja tujih jezikov od 1. razreda dalje na
podružninih šolah
Vzpodbuditi bi morali vejo vkljuenost šol in vrtcev v družbeno življenje kraja.
Šole bi lahko bile bolj »odprte«, se ve vkljuevale v lokalno okolje, morale bi biti
bolj prisotne v javnem življenju, kulturnih prireditvah in v medijih. Ve želje bi
morali pokazati - kaj zmorejo in znajo. Šole naj svoje telovadnice in druge
prostore dajejo na razpolago obanom. Uenci bi lahko sodelovali pri
oiševalnih akcijah. Predvsem srednješolci (gimnazijci) so premalo vkljueni v
družabno življenje.

b

Kljuna podroja in ukrepi

Na podroju OP Izobraževanje se izvedejo ukrepi in projekti na podrojih :
1. Predšolska vzgoja
o pogoji delovanja (vzdrževanje objektov, igriša, igrala, uinkovita
energetska poraba, varnost, subvencije, olajšave – stimulacije,
informiranje, posebne potrebe...);
o as obratovanja (prilagoditev razmeram v obini!);
o vkljuenost v življenje lokalne skupnosti (priprava letnih programov,
koordinacija – sodelovanje , projekti » otroci uijo starše«...).
2. Izobraževanje
o pogoji delovanja (program obnove dograditve in vzdrževanja šol, projekt
energetske uinkovitosti, dostop, varnost…),
o vsebina dela (sofinanciranje fakultativnih vsebin, s katerimi se zasleduje
vizija obine, projekt popoldanskih delavnic s starši
(tuji jeziki,
raunalništvo, tehnika, rone spretnosti, urejanje okolja, kulinarika…),
vkljuevanje v projekte lokalne skupnosti…),
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o projekti (Visokošolsko izobraževalno središe regije, multikulturni center
inovativnih razvojnih vsebin, »Humanopolis«, »Kreativno mesto
ustvarjalnih potencialov«, »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline«,
»Pro Mobility«, Regijski center za evropsko mobilnost strokovnega kadra,
Dnevni center za otroke in mladostnike, IKT svetovanje, »Virtualno
omrežje mladih izumiteljev«...).
Kvantificirani cilji v IV. stebru (IZOBRAŽEVANJE) do leta 2025 s ponderji
(pomembnost vpliva na kazalnike za spremljanje uresnievanja strateško
razvojnega dokumenta) in izbranimi podatki za opazovanje
Tabela: Kvantificirani cilji v IV. stebru (izobraževanje)
CILJ 2025
Oznaka

Opazovan podatek

2007

1.

Število vpisanih otrok v vrtec ( iz MOV )

1026

2.

Število vpisanih otrok v OŠ ( iz MOV )

2593

3.

Število dijakov ( iz MOV)

1100

4.

Število študentov ( rednih iz MOV)

1418

5.

% visokošolsko izobraženih prebivalcev

5%

7,5 %

6.

Število srednješolskih programov

33

30

7.

Število visokošolskih programov

0

6-7

8.

Število šolskih objektov
Število izobraževalnih programov za
odrasle

20

18

50-60

50-60

9.

Realni
cilji

Izzivni
cilji

Ponder

1100
10
15

Zadovoljstvo obanov :
10.

Ustreznost objektov (vrtci in
šole )

3,46

4,5

34

11.

Ustreznost izvajanja vsebin v
vrtcih

3,82

4,5

12

12.

Ustreznost izvajanja vsebin
v šolah

3,88

4,5

6

13.

Vkljuenost v življenje
lokalne skupnosti

3,46

4,5

23

14.

Skupaj odhodki za izobraževanje/
prebivalca (brez in)

135 €
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5.5 Cilji in zasnova OP V. steber: kakovost življenja
a

Elementi s stališa zaznavanja prebivalstva

Nadpovpreno angažirani prebivalci so na delavnicah po posameznih podrojih
kakovosti življenja v obini navedli naslednje pripombe:
o Zdravstvena oskrba: Premalo zdravnikov, problematien je delovni as.
Manjka prijaznosti medicinskih sester pri naroanju na preglede. akalne
vrste, pasivni odnos do pacientov. Samo zdravstveni dom - operacije oz.
bolnišnina oskrba obstaja le v sosednjih obinah. Manjkajo nekatere
specializirane ambulante.
o Kulturno dogajanje: Kulturne prireditve so samo na nivoju alternativne in
ljubiteljske kulture. Dovolj ponudbe, premalo odziva. Manjka interes obanov
kar je posledica strukture gospodarstva. Pomanjkanje diskotek oz. objektov
za mlajše generacije. Mladina nima prave zabave v Velenju.
o Možnost športa in rekreacije: Premalo objektov na pravih lokacijah. Ni
zunanjega bazena. Preve povezano z denarjem. Kolesarskih oznaenih poti
ni. Premalo organiziranih oblik rekreacije za otroke. Premalo športnih društev
predvsem za dekleta.
o Socialne aktivnosti: Ni dnevnih centrov za starejše. Pomo na domu starejšim
je potrebna. Potreben je dom za ostarele. Pasivnost prebivalstva.
o Varnost bivanja: Doloeni predeli niso varni za none sprehode zaradi tolp.
Ogroženost zaradi agresivnih tujcev.
o Medsosedski odnosi: Premalo druženja. Slaba povezanost tujcev in
domainov.
o Duhovna oskrba: Primerljiva mesta imajo stolne cerkve, v Velenju pa je na
tem podroju vaško razvita infrastruktura, tako za RKC, kakor za pravoslavno
ali muslimansko versko dejavnost.

b

Kljuna podroja in ukrepi

Na podroju OP kvaliteta življenja se izvede ukrepe in projekte na naslednjih
podrojih:
1. Kultura
o objekti (Venamenski prireditveni center, multikulturni center, vzdrževanje,
upravljanje, koordinacija….);
o projekti (»Evropska kulturna prestolnica », projekti za vzpodbujanje želje
po druženju, negovanje tradicije, obiajev, jezika, vrednot, oblail,
partnerstva, kulturni turizem, »naša dedišina«, ..);
o 3 kljune prepoznavne prireditve (koordinacija izvajalcev, razpisi,
vkljuevanje domaih potencialov , združevanje raznovrstnih dogodkov v
festival, multikulturne vsebine…).
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2. Šport
o športni objekti (vzdrževanje, obnova, varnost, upravljanje, »smuarsko
skakalni center«, »multi center za adrenalinske športe«, Športni kompleks
Center, Jezerska marina s čolnarno, "Vodni zabaviščni park","bazen" ... )
o vzpostavitev sistema za športne družabne dogodke (športna zveza,
medkrajevna sreanja, povezanost v tekmovalne sisteme, izobraževanje,
vkljuenost šol…).
3. Zdravstvena oskrba
o ukrepi za poveanje števila zdravnikov (koncesije, subvencije, stanovanje,
štipendije, prostorski pogoji...);
o preventiva (izobraževanje, dogodki, otroci uijo odrasle…);
o nove vsebine (bolnišnica, specializirane ambulante, obratovalni as…).
4. Varnost bivanja
o projekti za dvigovanje obutka varnosti (predavanja policije v šoli in
obanom, vzpostavitev sistema medsebojne informiranosti, projekt
poveanja kontrole prometne varnosti, motivacijske nagrade...);
o gasilska društva (ustreznost pogojev delovanja, hidranti, izobraževanje,
družabni dogodki…).
5. Medsosedski odnosi
o projekti druženja (EU projekt »sosedski dan«, sistem vzpodbude, pomo
pri organizaciji , motivacija (stimulacija skupnih projektov urejanja okolja,
turistine ponudbe ipd...).
6. Sociala
o pomo ogroženim družinam, starejšim obanom in invalidom (center za
socialno delo, obvešanje, informacije, družinske svetovalnice, dnevni
center za starejše, dom za ostarele...).
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Kvantificirani cilji v V. stebru (KVALITETA ŽIVLJENJA) do leta 2025 s
ponderji in izbranimi podatki za opazovanje
Tabela: Kvantificirani cilji v V. stebru (kvaliteta življenja)
CILJ 2025
Oznaka

Opazovan podatek

1.

Kultura (št. kljunih prireditev na leto)

2.

Skupaj odhodki za kulturne
dejavnosti/prebivalca-brez inv.

29 €

3.

Športne površine - m2 / prebivalca

1,88

3,50

4,00

4.

Skupaj odhodki za šport in
rekreacijo/prebivalca –brez inv.

20,08
€

60

70

5.

Število zdravnikov na 1000 prebivalcev

0,8

1,04

1,1

6.

2007

Realni
cilji

Izzivni
cilji

Ponder

3
50

Skupaj odhodki za zdravstvo / prebivalca 12 €
brez. Inv.

7.

Število postelj v domovih za ostarele

190

8.

Skupaj odhodki za socialno varnost /
prebivalca – brez inv.

14,5 €

9.

% števila prebivalcev mlajših od 15 let

13,2 %

10.

% števila prebivalcev starejših od 65 let

11,3 %

7

10

15
340

400

12

Zadovoljstvo obanov:
11.

zdravstvena oskrba
kulturno dogajanje in
udejstvovanje
možnost športa in
rekreacije

12.
13.

3,37

4,5

13

3,84

4,5

10

3,91

4,5

10

14.

socialne aktivnosti

3,22

4,5

5

15.

oskrba prebivalcev

3,66

4,5

8

16.

duhovna oskrba

3,62

4,5

5

17.

medsosedski odnosi

3,30

4,5

5

18.

varnost bivanja

3,09

4,5

15

19.

Odhodki za javni red in varnost / prebivalca
brez inv.

8€
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6 Vpeljava kazalnikov za spremljanje
izvajanja
strateškega
razvojnega
dokumenta
6.1 Nabor kazalnikov
Ker je strateški razvojni dokument obine zastavljen tako, da se v skladu z
osnutkom vizije pripravijo zasnove operativnih strateških programov za 5 podroij
(gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje, kakovost življenja), smo se odloili,
da oblikujemo 5 agregatnih kazalnikov, po enega za vsak OPP, pri emer bo
vsak sestavljen iz vejega števila podkriterijev (podkazalnikov):
1.
Gospodarski kazalnik upošteva vlaganja obine v turizem, kmetijstvo in
drobno gospodarstvo ter industrijo, na drugi strani pa tudi kvantitativno izraža
pridobitve iz teh vlaganj kot so nova prenoiša, nove turistine kmetije, nova
delovna mesta in podjetniki, nove poslovne cone, nova stanovanja ipd.) in ga
sestavljajo naslednji podkriteriji:
Tabela: Gospodarski kazalnik

Oznaka
K 1-1
K 1-2
K 1-3
K 1-4
K 1-5
K 1-6
K 1-7
K 1-8
K 1-9
K 1-10

Opis
Število delovnih mest in podjetnikov
Število delovnih mest na domu
Odhodki obinskega prorauna za drobno
gospodarstvo in turizem na prebivalca (v €)
Število prenoiš (postelj) v obini
Število kljunih prireditev (ve kot 300
obiskovalcev)
Število kmetij z dopolnilno dejavnostjo
Zadovoljstvo obanov s ponudbo delovnih mest
Zadovoljstvo obanov s turistino ponudbo
Zadovoljstvo obanov s stanjem na podroju
ponudbe stanovanj
Zadovoljstvo obanov s ponudbo malega
gospodarstva

SURS
obina

Utež
podkriterija v
gospodarskem
kazalniku
10 %
12 %

obina

5%

obina
ObinaTIC
obina
anketa
anketa

10 %

10 %
12 %
12 %

anketa

12 %

anketa

12 %

Vir

5%

2.
Prometni kazalnik upošteva vlaganja obin v ceste, plonike, kolesarske
poti, parkiriša, na drugi strani pa tudi kvantitativno izražene rezultate investicij (v
km ali m2 ipd.) ter zadovoljstvo obanov s stanjem na tem podroju in ga
sestavljajo naslednji podkriteriji:
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Tabela: Prometni kazalnik

Oznaka

Opis

Vir

K 2-1
K 2-2
K 2-3
K 2-4
K 2-5

Dolžina urejenih državnih cest (km)
Dolžina asfaltiranih obinskih cest (km)
Garažne hiše
Dolžina urejenih kolesarskih stez brez peš cone (km)
Zadovoljstvo obanov z urejenostjo cest in ulic
Zadovoljstvo obanov z urejenostjo plonikov in
parkiriš
Zadovoljstvo obanov z dostopnostjo do
telekomunikacij
Zadovoljstvo obanov z javnim prevozom

obina
obina
obina
obina
anketa

Utež
podkriterija
v
prometnem
kazalniku
5%
10 %
13 %
12 %
15 %

anketa

15 %

anketa

15 %

anketa

15 %

K 2-6
K 2-7
K 2-8

3.
Okoljski kazalnik upošteva vlaganja obine v prostorske plane, istilne
naprave in kanalizacijska omrežja, vodovodna omrežja, na drugi strani pokritost
obine s temi atributi ter zadovoljstvo obanov in ga sestavljajo naslednji
podkriteriji:
Tabela: Okoljski kazalnik

Oznaka

K 3-1
K 3-2
K 3-3
K 3-4
K 3-5
K 3-6
K 3-7
K 3-8
K 3-9
K 3-10
K 3-11
K 3-12
K 3-13
K 3-14

Opis
Delež gospodinjstev vkljuenih v organiziran odvoz
odpadkov (%)
Delež gospodinjstev prikljuenih na javni vodovod
(%)
Delež gospodinjstev prikljuenih na ist. napravo (%)
Delež gospodinjstev - uporabnikov obnovljivih virov
energije (%)
Zadovoljstvo obanov z urejenostjo javnih površin
Zadovoljstvo obanov z ravnanjem z odpadki
Zadovoljstvo obanov z oskrbo z vodo
Zadovoljstvo obanov s kanalizacijo in ist. napravo
Zadovoljstvo obanov s istostjo potokov in jezer
Zadovoljstvo obanov s kakovostjo zraka
Zadovoljstvo obanov s stanjem hrupa
Zadovoljstvo obanov z urejenostjo pokopališ
Ocena vkljuenosti obanov v urejenost okolja
Zadovoljstvo obanov s prostorskim planom obine
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Vir

Utež
podkriterija
v okoljskem
kazalniku

obina

10 %

obina

10 %

obina

10 %

obina

10 %

anketa
Anketa
Anketa
Anketa
Anketa
Anketa
Anketa
Anketa
Anketa
Anketa

10 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10 %
5%
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4.
Kazalnik izobraževanje upošteva poleg vlaganj obine v šolstvo in
otroško varstvo še demografsko strukturo posebej pri vpisu otrok v vrtec in šolo,
predvsem pa tudi zadovoljstvo obanov s temi institucijami in ga sestavljajo
naslednji podkriteriji:
Tabela: Kazalnik izobraževanje

Oznaka
K 4-1
K 4-2
K 4-3
K 4-4
K 4-5
K 4-6

Opis
% visokošolsko izobraženih prebivalcev
Število visokošolskih izobraževalnih programov
Zadovoljstvo obanov z ustreznostjo objektov vrtcev
in šol
Zadovoljstvo obanov z delom in vsebino v otroških
vrtcih
Zadovoljstvo obanov z delom in vsebino v šolah
Zadovoljstvo obanov z vkljuenostjo šol v življenje
lokalne skupnosti

SURS
obina

Utež
podkriterija v
kazalniku
izobraževanja
10 %
15 %

Anketa

34 %

Vir

12 %
Anketa

6%

Anketa

23 %

4.
Kazalnik kakovosti življenja odraža na eni strani angažiranost prorauna
na kulturnem, športnem, socialnem, zdravstvenem in na podroju varnosti, na
drugi strani pa tudi zadovoljstvo obanov s temi storitvami in ga sestavljajo
naslednji podkriteriji:
Tabela: Kazalnik kakovosti življenja

Oznaka

Opis

Vir

K 5-1
K 5-2
K 5-3
K 5-4
K 5-5

Površine namenjene za športno dejavnost (m2/ preb.)
Število zdravnikov na 1000 prebivalcev
Število postelj v domovih za ostarele
Zadovoljstvo obanov z zdravstveno oskrbo
Zadovoljstvo obanov s kulturnim dogajanjem
Zadovoljstvo obanov z možnostjo za šport in
rekreacijo
Zadovoljstvo obanov s socialnimi aktivnostmi
Zadovoljstvo obanov z oskrbo
Zadovoljstvo obanov z duhovno oskrbo
Zadovoljstvo obanov z medsosedskimi odnosi
Zadovoljstvo obanov z varnostjo bivanja

obina
obina
obina
Anketa
Anketa

Utež
podkriterija
v kazalniku
kakovosti
življenja
7%
10 %
12 %
13 %
10 %

Anketa

10 %

Anketa
Anketa
Anketa
Anketa
Anketa

5%
8%
5%
5%
15 %

K 5-6
K 5-7
K 5-8
K 5-9
K 5-10
K 5-11
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6.2 Grafini prikaz kazalnikov
Pri spremljanju kazalnikov v bodoe bomo uporabili raunalniški program Expert
Choice, ki je napravljen za metodo AHP. Vsota vrednosti vseh alternativ glede na
posamezni kriterij je 1, zato se lahko s spreminjanjem vzorca konne vrednosti
alternativ spreminjajo.
Agregatne indekse lahko izraunavamo po razlinih metodah (npr. faktorska
analiza, metoda glavnih komponent, sistemske enabe, vekriterijske metode).
Pri vekriterijskih metodah, ki temeljijo na doloanju uteži kriterijem, skupine
strateških ciljev oz. indikatorjev njihovega doseganja poimenujmo kriteriji; v
našem primeru so to: gospodarstvo, promet in komunikacije, okolje,
izobraževanje in kakovost življenja. Pri vsakem kriteriju so našteti podkriteriji.
Pomembnost podkriterijev glede na posamezen kriterij smo doloili z
neposrednim doloanjem uteži, ki je temeljilo na strokovnih presojah oziroma
viziji in vrednotah obanov . Vsota uteži podkriterijev glede na kriterij je ena (npr.
v primeru treh podkriterijev 0,3 + 0,2 + 0,5 = 1, kar pomeni, da ima prvi podkriterij
30 % ponder, drugi 20 % in tretji 50 %, skupaj torej 100 %.
Vrednosti glede na podkriterij na najnižji ravni smo merili na dva naina:
- z neposrednim vnosom (vnesemo npr. ustrezno oceno od 1 do 5, ki smo
jo pridobili na osnovi ankete);
- z vrednostnimi funkcijami, in sicer linearnimi (glede na podatke vzorca ali
fiktivne alternative doloimo podatek, ki ima vrednost 0, in podatek, ki ima
vrednost 1.
Vsako leto bomo grafino spremljali vsakega izmed 5 agregatnih kazalnikov
posebej, tako da bo jasno razvidno gibanje posameznih podkriterijev.

Oblikovanje agregatnih indeksov po podrojih OP za obdobje
2007 - 2025
Za spremljanje agregatnih kazalnikov po letih smo nastavili koordinatni sistem, s
katerim je možno primerjati dejanske letne vrednosti z vrednostmi v predhodnih
letih med stanjem pred izvajanjem strateškega dokumenta (leto 2007) in letom,
na katerega je naravnana vizija obine (leto 2025), kjer je konna vrednost za
leto 2007 0,263; za 2025 pa 0,737. Vrednost agregatnih kazalnikov leta 2025
smo izraunali tako, da smo vanje vnesli kvantitativne cilje, ki so opredeljeni v
poglavju 5.
Spodnja slika prikazuje posamezne vrednosti alternativ po posameznem
kazalniku, pri emer so uteži za vse enake.
Graf: Vrednosti vseh agregatnih kazalnikov
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AGREGATNI KAZALNIK »GOSPODARSTVO« S PODKAZALNIKI
Graf: Vrednosti agregatnega kazalnika »Gospodarstvo« leta 2007 in 2025

2007: 0,172
2025: 0,828

Graf: Gibanje gospodarskega kazalnika do leta 2025
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AGREGATNI KAZALNIK »PROMET« S PODKAZALNIKI
Graf: Vrednosti agregatnega kazalnika »Promet« leta 2007 in 2025

2007: 0,224
2025: 0,776
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Graf: Gibanje prometnega kazalnika do leta 2025
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AGREGATNI KAZALNIK »OKOLJE« S PODKAZALNIKI
Graf: Vrednosti agregatnega kazalnika »Okolje« leta 2007 in 2025
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Graf: Gibanje okoljskega kazalnika do leta 2025
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AGREGATNI KAZALNIK »IZOBRAŽEVANJE« S PODKAZALNIKI
Graf: Vrednosti agregatnega kazalnika »Izobraževanje« leta 2007 in 2025

2007: 0, 356
2025: 0,644
Graf: Gibanje izobraževalnega kazalnika do leta 2025
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KAZALNIK IZOBRAŽEVANJE
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AGREGATNI KAZALNIK »KAKOVOST ŽIVLJENJA« S PODKAZALNIKI
Graf: Vrednosti agregatnega kazalnika »Kakovost življenja« leta 2007 in
2025

2007: 0,288
2025: 0,712

Graf: Gibanje kazalnika »Kakovost življenja« do leta 2025
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Vrednosti vseh petih agregatnih kazalnikov leta 2007 in 2025
V kolikor obe vrednosti (2007 in 2025) povežemo s premico, dobimo naslednje
trende, ki jih bomo morali zasledovati z letnim izvajanjem operativnih programov.
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Graf: Prikaz poveevanja vrednosti petih agregatnih kazalnikov do leta 2025
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Na podlagi 101. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006) izdajam naslednji

POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o lokacijskem načrtu Stari Jašek v Velenju
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem
načrtu Stari jašek v Velenju (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje št.01/2008 - v nadaljevanju kratko: SD LN) z dne 23.
januarja 2008 se v Tabeli 2 z naslovom »Urbanistični kazalci,
gabariti načrtovanih objektov«, ki je sestavni del odloka o
SD LN (13. člen) v šestnajsti vrstici pri predvidenem objektu
P51n v tabeli z naslovom »predlagan tloris v m«- stolpec d,
spremenijo dimenzije tlorisa objekta od 30x14 na 33x23.
Številka: 403-03-01/2002-444
Datum: 18.11.2008

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
13/2006) na 15. seji dne 27.10.2008 sprejel naslednji

Andreja Katič, univ. dipl. prav., s.r.
direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje

SKLEP
o nakupu nepremičnin v k.o. Rečica ob Paki
I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje nakup nepremičnin
parc. št. 690/9, cesta v izmeri 107 m2, parc. št. 690/11, cesta v
izmeri 123 m2, parc. št. 689/2, cesta v izmeri 112 m2, parc. št.
687/5, cesta v izmeri 121 m2, parc. št. 690/12, cesta v izmeri
160 m2, parc. št. 690/13, sadovnjak v izmeri 58 m2, parc. št.
687/4, travnik v izmeri 843 m2 in pot v izmeri 317 m2, vse k.o.
Rečica ob Paki.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 414-03-02/2008
Datum: 27.10.2008

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
13/2006) na 15. seji dne 27.10.2008 sprejel naslednji

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
13/2006) na 15. seji dne 27.10.2008 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o menjavi nepremičnin v k.o. Paška vas

o izvzemu nepremičnin v k.o. Paška vas iz
javnega dobra

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje menjavo nepremičnin
parc. št. 798/20, cesta v izmeri 126 m2, parc. št. 798/21, cesta
v izmeri 14 m2, parc. št. 798/23, cesta v izmeri 89 m2, parc. št.
798/24, cesta v izmeri 112 m2 in parc. št. 798/25, cesta v izmeri
61 m2, vse vpisane v vložek št. ____, k.o. Paška vas, ki so v
lasti Občine Šmartno ob Paki, za nepremičnine parc. št. 206/9,
cesta v izmeri 425 m2, vpisana v vložek št. 47, k.o. Paška vas,
parc. št. 226/4, cesta v izmeri 43 m2, vpisana v vložek št. 68,
k.o. Paška vas, parc. št. 229/4, cesta v izmeri 103 m2, vpisana
v vložek št. 86, k.o. Paška vas, parc. št. 230/6, cesta v izmeri
101 m2, in parc. št. 230/4, cesta v izmeri 56 m2, obe vpisani v
vložek št. 404, k.o. Paška vas.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje izvzem nepremičnin
parc. št. 798/20, cesta v izmeri 126 m2, parc. št. 798/21, cesta
v izmeri 14 m2, parc. št. 798/23, cesta v izmeri 89 m2, parc.
št. 798/24, cesta v izmeri 112 m2 in parc. št. 798/25, cesta v
izmeri 61 m2, vse vpisane v vložek št. 381, k.o. Paška vas, iz
javnega dobra. Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega
dobra last Občine Šmartno ob Paki.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Št.: 414-01-03/2008
Datum: 27.10.2008

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Št.: 414-02-03/2008
Datum: 27.10.2008

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006) je Svet Občine Šmartno ob
Paki na 15. seji, dne 27.10.2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2008 (Ur. vestnik MOV, št. 2/2008) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Šmartno ob Paki za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
_____________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans leta 2008
______________________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.983.732
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.047.473
70 DAVČNI PRIHODKI
1.733.313
700 Davki na dohodek in dobiček
1.470.069
703 Davki na premoženje
175.144
704 Domači davki na blago in storitve
88.100
71 NEDAVČNI PRIHODKI
314.160
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
46.910
711 Takse in pristojbine
5.400
712 Globe in druge denarne kazni
750
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
261.100
72 KAPITALSKI PRIHODKI
12.662
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.100
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
11.562
73 PREJETE DONACIJE
3.217
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
3.217
74 TRANSFERNI PRIHODKI
920.380
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
838.309
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna in sredstev proračuna EU
82.071
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

3.459.308
1.548.797
102.800
18.175
788.889
12.100
626.833
943.649
7.700
446.811
97.368
391.770
0
696.170
696.170
270.692

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-475.576
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______________________________________________________________________________________________________
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_____________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans leta 2008
______________________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
0
______________________________________________________________________________________________________
C.RAČUN FINANCIRANJA
_____________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans leta 2008
______________________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
42.500
55 ODPLAČILA DOLGA
42.500
550 Odplačila domačega dolga
42.500
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-518.076

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-42.500

XI. NETO FINANCIRANJE

(VI.+VII.-VIII.-IX.)
475.576
_____________________________________________________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
577.917

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani v uradnem glasilu občine.
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3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 410-03/2008
Datum:27.10.2008
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob
Paki ( Uradni vestnik MO Velenje, št. 13-2006) na svoji 15. seji dne 27.10.2008
sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Sveta zavoda CVIU
Velenje
I.
V Svet zavoda centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
Velenje se imenuje:
-

Dragica Lesnjak, roj. 19. 3. 1958,
Rečica ob Paki 46a, Šm./P.

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

Številka: 032 – 20/08
Datum: 27.10. 2008
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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