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Številka: 04/201116. februar 2011

Ur. vestnik št.04/11

Mestna občina Velenje - ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)

OBJAVLJAM
 - naslednje akte Mestne občine Velenje

1.    SKLEP o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
2. SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in 

pravna vprašanja
3. SKLEP o imenovanju člana v Svet Centra za socialno delo Velenje
4. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje 
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega dobra 
6. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Ložnica iz javnega dobra 
7. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra 
8. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
9. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z  o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
10. 10. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v Mestni 

občini Velenje za leto 2011
11. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2011
12. SKLEP o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško 

in Koroško v letu 2011
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 

leto 2011
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov za 

organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje
15. PRAVILNIK o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega 

programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine 
Velenje

16. LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2011
17. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2011
18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3



      16. februar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 2  / Številka 04-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



16. februar 2011 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04-2011 / stran 3

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 
in 18/08) na 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Odbor za okolje in 

prostor
I.

V Odbor za okolje in prostor se imenuje:

1. Dimitrij Amon, član.

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

Številka: 032-16-01/2010-284
Datum:   15. 2. 2011

           Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 
in 18/08) na 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Komisijo za pripravo 
statuta občine, poslovnika sveta in pravna 

vprašanja
I.

V Komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in 
pravna vprašanja se imenuje:

1. Bojan Voh, član.

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

Številka: 032-09-01/2010-284
Datum:   15. 2. 2011

             Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na  5. seji, 
dne 14. 2. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Svet Centra za socialno 

delo Velenje
I.

V Svet Centra za socialno delo Velenje se imenuje Drago 
Kolar.

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

Številka: 032-03-01/2010-284
Datum:   15. 2. 2011

         Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, 
št. 12/91, 45/94,  8/86, 36/00 in127/06), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/04, 17/05, 13/06, 3/08 
in 22/08 ) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/2008) na  5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorja javnega 

zavoda Knjižnica Velenje
 I.

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Vlada 
Vrbiča za direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje.

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

Številka: 032-03-01/2010-284
Datum:   15. 2. 2011

                                                                                                      
                                                    Župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 
79/09 in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 5. seji, dne 14. 
2. 2011 sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz 

javnega dobra 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parcela 1309/7, k.o. Lipje, iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje.

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

Številka: 465-05-0120/2007-282
Datum:   15. 2. 2011

                     Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 
79/09 in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 5. seji, dne 14. 
2. 2011 sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k.o. Ložnica iz 

javnega dobra 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, 
parcela 1093, 1091/3, 1094/1, del 1096/7 v k.o. Ložnica , iz 
javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje.

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

Številka: 344-06-0014/2005-282
Datum:   15. 2. 2011

                  Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 
79/09 in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 5. seji, dne 14. 
2. 2011 sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 

javnega dobra
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parcela 3562/8, k.o. Velenje iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje.

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

Številka: 464-04-0018/2009-282
Datum:   15. 2. 2011

      Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 

javnega dobra
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parcela 3588/29, travnik, 148 m2, k.o. 964 Velenje, ki je 
vpisana v vl. št. 600, iz javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

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

Številka:  465-05-0132/2007-281
Datum:   15. 2. 2011

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) v zvezi 
z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) , 11.  in 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 
100/09 in 49/10), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa načrtu 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 

2011
1. člen

V sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 29/10; v nadaljevanju: sklep) 
se spremeni 2. odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za 
leto 2011 načrtuje v okvirni orientacijski vrednosti 4.052.217,00 
EUR.«

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

  

Številka:  460-02-0003/2006-281
Datum:   15. 2. 2011

        Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 79/2009 
in 51/2010), 4., 24., 111., 112. in 149.  člena Zakona o varstvu okolja(ZVO-1-
UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 
33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), 3., 4., 5., 7. in 12. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO 
in 127/06-ZJZP), 9 in 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 17. člena Pravilnika 
o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vod (Uradni list RS št. 
109/2007 in 33/2008), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni 
vestnik MOV, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) in 13. člena Odloka o odvajanju 
in čiščenju komunalne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV št. 8/2009), na svoji 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel 

SKLEP
O POTRDITVI PROGRAMA ODVAJANJA 

IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE 
O POTRDITVI PROGRAMA ODVAJANJA 

IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE 
O POTRDITVI PROGRAMA ODVAJANJA 
VODE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA 

IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE 
VODE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA 

IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE 
LETO 2011

1. člen
Svet Mestne občine Velenje potrjuje program odvajanja in 
čiščenja odpadne in padavinske vode na območju Mestne 
občine Velenje za leto 2011.

2. člen
Sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:  352-05-0003/2011
Datum:   15. 2. 2011

      Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.



      16. februar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 10  / Številka 04-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

PROGRAM ODVAJANJA IN IŠENJA KOMUNALNE 

ODPADNE IN PADAVINSKE VODE 

za leto 2011 

Velenje, oktober 2010

Centralna istilna 
naprava 

Šaleške doline 

Priloga:



16. februar 2011 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04-2011 / stran 11

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Program odvajanja in išenja komunalne odpadne in padavinske vode         KP Velenje, 2010 

2

KAZALO 


1 OSNOVNI PODATKI ....................................................................................................... 5

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ........................................................... 5
1.2 OBMOJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE .............................................................. 6

1.2.1 SEZNAM OBIN ................................................................................................ 6
1.2.2 SEZNAM AGLOMERACIJ ................................................................................ 6

1.3 PREDPISI, KI DOLOAJO NAIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ...................... 8
2 NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJA STORITEV 
JAVNE SLUŽBE ..................................................................................................................... 10

2.1 PODATKI O NASELJIH .......................................................................................... 10
2.2 PODATKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV................................................................ 12

3 DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ............................................................. 13
4 KOMUNALNE ISTILNE NAPRAVE ......................................................................... 16

4.1 KOMUNALNE ISTILNE NAPRAVE V UPRAVLJANJU .................................. 16
4.2 PREVZEM BLATA IZ KN .................................................................................... 16
4.3 PREVZEM BLATA IZ MKN ................................................................................ 17
4.4 OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA ........................... 19

5 GREZNICE ...................................................................................................................... 20
5.1 PODATKI O NEPRETONIH GREZNICAH ......................................................... 20
5.2 PODATKI O OBSTOJEIH GREZNICAH ............................................................. 20
5.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKN .............................................. 23
5.4 OBVEŠANJE UPORABNIKOV............................................................................ 23
5.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC ............................................ 24

6 KOLIINA ODPADNE VODE ...................................................................................... 25
6.1 PODATKI O KOLIINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA 
OBMOJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ....................................................................... 25
6.2 PODATKI O CELOTNI KOLIINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE 
ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO .............................................................................. 25
6.3 NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO 
KANALIZACIJO ................................................................................................................. 26

7 VZDRŽEVANJE IN IŠENJE KANALSKIH VODOV ............................................. 27
8 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIIN PADAVINSKE ODPADNE VODE ......... 29
9 PREDVIDENI STROŠKI PROGRAMA ......................................................................... 32
10 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE .................................................................................... 42

Program pripravil: 

Roman Pungartnik, kom.inž. 

Vodja PE VO – KA      Direktor KP Velenje  

Primož Rošer, dipl.inž.grad.    Marijan Jedovnicki, univ.dipl.inž.kem. 



      16. februar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 12  / Številka 04-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Program odvajanja in išenja komunalne odpadne in padavinske vode         KP Velenje, 2010 

3

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in išenja komunalne in padavinske 
odpadne vode .............................................................................................................................. 5
Tabela 2: Seznam obin ............................................................................................................. 6
Tabela 3: Seznam aglomeracij Operativnega programa 2004 ................................................... 6
Tabela 4: Novelirane aglomeracije ............................................................................................ 6
Tabela 5: Obinski predpisi obine Velenje .............................................................................. 8
Tabela 6: Obinski predpisi obine Šoštanj ............................................................................... 8
Tabela 7: Obinski predpisi obine Šmartno ob Paki ................................................................ 9
Tabela 8: Seznam naselij obine Velenje ................................................................................. 10
Tabela 9: Seznam naselij obine Šoštanj ................................................................................. 11
Tabela 10: Seznam naselij obine Šmartno ob Paki ................................................................ 11
Tabela 11: Seznam naselij obine Polzela ............................................................................... 12
Tabela 12: Število prebivalcev ................................................................................................. 12
Tabela 13: Dolžina kanalizacijskega sistema ........................................................................... 13
Tabela 14: Magistralni kolektorski vod po obinah ................................................................. 13
Tabela 15: Primarni vod po obinah ........................................................................................ 14
Tabela 16: Sekundarni vod po obinah .................................................................................... 14
Tabela 17: Meteorna kanalizacija po obinah .......................................................................... 15
Tabela 18: Komunalne istilne naprave ................................................................................... 16
Tabela 19: Seznam komunalnih istilnih naprav, za katere zagotavljamo prevzem blata ....... 16
Tabela 20: Seznam malih komunalnih istilnih naprav ........................................................... 17
Tabela 21: Število greznic v bazi podatkov ............................................................................. 20
Tabela 22: Seznam uporabnikov nepretonih greznic ............................................................. 20
Tabela 23: Seznam iz evidence za obstojee greznice, za katere zagotavljamo praznjenje .... 21
Tabela 24: Koliina odpadne vode ........................................................................................... 25
Tabela 25: Opisni program vzdrževanja in išenja kanalskih vodov z okvirnim terminskim 
planom ...................................................................................................................................... 28
Tabela 26: Stroški odvajanja in išenja .................................................................................. 32
Tabela 27: Program potrebnih vlaganj v obnovo infrastrukture .............................................. 33
Tabela 28: Program nujnih vlaganj v obnovo infrastrukture ................................................... 35
Tabela 29: Naložbe v sistem išenja komunalne odpadne in padavinske vode ..................... 38
Tabela 30: Seznam investicij vkljuenih v pridobitev kohezijskih sredstev ............................ 40
Tabela 31: Vzpostavljene evidence v skladu z 18. lenom Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo 
v okviru obvezne obinske gospodarske javne službe odvajanja in išenja komunalne in 
padavinske odpadne vode ......................................................................................................... 43



16. februar 2011 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04-2011 / stran 13

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Program odvajanja in išenja komunalne odpadne in padavinske vode         KP Velenje, 2010 

4

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1 : Situacija predvidene izgradnje zadrževalnih bazenov deževnih voda-ZBDV 30
Preglednica 2: Program investicij izgradnje primarne kanalizacije s pomojo nepovratnih 
kohezijskih sredstev v obdobju 2010 – 2015 ........................................................................... 40



      16. februar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 14  / Številka 04-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Program odvajanja in išenja komunalne odpadne in padavinske vode         KP Velenje, 2010 

5

1 OSNOVNI PODATKI 

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE 

Komunalo podjetje Velenje d.o.o. se je s sklepom Okrožnega sodiša v Celju v letu 1998 

preoblikovalo iz javnega podjetja popolne odgovornosti v družbo z omejeno odgovornostjo, s 

sedežem na Koroški cesti 37/b, Velenje. Kot javno podjetje je bilo ustanovljeno s strani treh 

obin – Mestne obine Velenje ter obin Šoštanj in Šmartno ob Paki. 

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. se kot izvajalec, tako obveznih kot tudi izbirnih javnih 

služb, ukvarja z naslednjimi dejavnostmi: 

• Oskrba s pitno vodo (zajem, priprava in distribucija vode), 

• Odvajanje in išenje odpadnih voda, 

• Distribucija pare in tople vode ter oskrba s plinom in 

• Pokopališka dejavnost s pogrebnimi storitvami. 

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in išenja komunalne in padavinske 
odpadne vode 

NAZIV: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE D.O.O. 

NASLOV: KOROŠKA CESTA 37/B, 3320 VELENJE 

ID DDV: SI55713998 

ODGOVORNA OSEBA: PRIMOŽ ROŠER, DIPL.INŽ.GRAD. 

KONTAKTNA OSEBA: KARMEN KOŽELJNIK 

TELEFONSKA ŠT: 038961217 

E-POŠTA: KARMEN.KOZELJNIK@KP-VELENJE.SI 

ORGANIZACIJSKA 

OBLIKA IZVAJALCA 

JAVNE SLUŽBE: * 

JAVNO PODJETJE 
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1.2 OBMOJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

1.2.1 SEZNAM OBIN 

Tabela 2: Seznam obin 
IME OBINE ID OBINE 

MESTNA  OBINA VELENJE 11027610 

ŠOŠTANJ 11027547 

ŠMARTNO OB PAKI 11027539 

1.2.2 SEZNAM AGLOMERACIJ 

Tabela 3: Seznam aglomeracij Operativnega programa 2004 

IME AGLOMERACIJE ID AGLOMERACIJE 

MALI VRH221 20823 

ŠMARTNO OB PAKI230 20831 

REICA OB PAKI250 20834 

GABERKE129 20732 

RAVNE159 20737 

RAVNE173 20740 

9 20788 

28 20790 

25 20791 

ŠKALE50 20603 

HRASTOVEC243 20619 

PODKRAJ PRI VELENJU596 20693 

ŠKALE601 20696 

LAZE361 20705 

BEVE644 20709 

KAVE599 20721 

V tabeli 4 so podane novelirane aglomeracije Operativnega programa 2009, ki bi naj stopile v 
veljavo z letom 2011. 

Tabela 4: Novelirane aglomeracije 

IME AGLOMERACIJE ID AGLOMERACIJE 

VELENJE 20709 

ŠOŠTANJ 20791 

ŠKALE 3 20603 

PODLJUBELA 20617 

ZABRDO 20693 

RAVNE 20737 

TOPOLŠICA 2 20749 

REICA OB PAKI - SPODNJA VAS 20801 
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PAŠKA VAS 20813 

GAVCE 3 20820 

ŠMARTNO OB PAKI 1 20831 

REICA OB PAKI - ZGORNJA VAS 20834 

GAVCE 1 20837 

GAVCE 2 20838 

LIPJE 7 20663 

PRELSKA 1 20685 

VINSKA GORA 2 20700 

ŠKALE - HRASTOVEC 20619 

KAVE 20712 

TOPOLŠICA 1 20788 

GABERKE 1 20790 

ŠKALE 2 20620 

PODGORJE 20634 

LIPJE 5 20692 

ŠKALE 1 20696 

BEVE 20702 

LAZE 1 20705 

PAKA - TREBELIŠKO 20710 

GABERKE 2 20732 

LAJŠE 20740 

LOM 20750 

BELE VODE - GREBENŠEK 20776 

FLORJAN 20787 

GORENJE 20808 

ŠMARTNO OB PAKI 3 20822 

ŠMARTNO OB PAKI 2 20823 

MALI VRH 20827 

ANDRAŽ NAD POLZELO 8316 

ŠENTILJ - GRADI 9563 

PAŠKI KOZJAK 20630 

ŠENTILJ 20674 

LIPJE 6 20688 

LIPJE 2 20695 

LIPJE 1 20699 

LOKOVICA 3 20770 

ZAVODNJE 20774 

LOKOVICA 20792 

HRASTOVEC - TURN 20606 

PLEŠIVEC 3 20613 
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1.3 PREDPISI, KI DOLOAJO NAIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

Tabela 5: Obinski predpisi obine Velenje 

OBINA VELENJE MID OBINE 11027610 

PREDPIS O DOLOITVI IZVAJALCA 

JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O LOKALNIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V 

MESTNI OBINI VELENJE 

15.10.2008 
Uradni vestnik Mestne obine Velenje 

( št. 18-2008, str. 49 ) 

PREDPIS O NAINU IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O LOKALNIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V 

MESTNI OBINI VELENJE 

15.10.2008 
Uradni vestnik Mestne obine Velenje 

( št. 18-2008, str. 49 ) 

DRUGI PREDPISI, KI DOLOAJO 

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

ODVAJANJA IN IŠENJA 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK  O ODVAJANJU IN IŠENJU 

ODPADNIH VODA V MESTNI OBINI  

VELENJE 

22.04.2009 

URADNI VESTNIK 

MESTNE OBINE VELENJE 

( 08/2009 ) 

Tabela 6: Obinski predpisi obine Šoštanj 

OBINA ŠOŠTANJ MID OBINE 11027547 

PREDPIS O DOLOITVI IZVAJALCA 

JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O 

DOLOITVI GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽB V OBINI ŠOŠTANJ 

20.4.2001 URADNI LIST OBINE ŠOŠTANJ 

( ŠT. 03-20/2001 ) 

PREDPIS O NAINU IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH V OBINI ŠOŠTANJ 20.4.2001 

URADNI LIST OBINE ŠOŠTANJ 

( ŠT. 03-20/2001 ) 

DRUGI PREDPISI, KI DOLOAJO 

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

ODVAJANJA IN IŠENJA 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O ODVAJANJU IN IŠENJU 

KOMUNALNE ODPADNE TER 

PADAVINSKE VODE NA OBMOJU 

OBINE ŠOŠTANJ 

3.7.2007 

URADNI LIST OBINE ŠOŠTANJ 

( ŠT. 8/2007 ) 
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Tabela 7: Obinski predpisi obine Šmartno ob Paki 

OBINA ŠMARTNO OB 

PAKI 

MID OBINE 11027539 

PREDPIS O DOLOITVI IZVAJALCA 

JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH V OBINI ŠMARTNO OB 

PAKI 

20.10.1998 

URADNI VESTNIK MESTNE OBINE 

VELENJE 

( ŠT. 633798 ) 

PREDPIS O NAINU IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O GOSPODRSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH V OBINI ŠMARTNO OB 

PAKI 

20.10.1998 

URADNI VESTNIK MESTNE OBINE 

VELENJE 

( ŠT. 633/98 ) 

DRUGI PREDPISI, KI DOLOAJO 

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

ODVAJANJA IN IŠENJA 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O ODVAJANJU IN IŠENJU 

KOMUNALNE ODPADNE IN 

PADAVINSKE VODE NA OBMOJU 

OBINE ŠMARTNO OB PAKI 

9.3.2007 

URADNI VESTNIK MESTNE OBINE 

( ŠT. 4/2007) 
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2 NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE 

ZAGOTAVLJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 

2.1 PODATKI O NASELJIH 

Tabela 8: Seznam naselij obine Velenje 

OBINA 
MID 

OBINE 

IME 

NASELJA 

MID 

NASELJA 

ŠT. 

PREBIVALCEV 

V NASELJU 

MOV1 11027610 Arnae 10144604 287 

MOV 11027610 Beve 10144639 318 

MOV 11027610 rnova 10146283 371 

MOV 11027610 Hrastovec 10144680 419 

MOV 11027610 
Janškovo 

Selo 
10146453 157 

MOV 11027610 Kave 10144698 499 

MOV 11027610 Laze 10144701 432 

MOV 11027610 Lipje 10146585 417 

MOV 11027610 Lopatnik 10146623 34 

MOV 11027610 
Lopatnik pri 

Velenju 
10145007 73 

MOV 11027610 Ložnica 10144728 193 

MOV 11027610 
Paka pri 

Velenju 
10144744 474 

MOV 11027610 
Paški 

Kozjak 
10144779 237 

MOV 11027610 Pirešica 10146780 173 

MOV 11027610 Plešivec 10144787 448 

MOV 11027610 Podgorje 10144809 171 

MOV 11027610 
Podkraj pri 

Velenju 
10144817 757 

MOV 11027610 Prelska 10146933 272 

MOV 11027610 Silova 10144641 202 

MOV 11027610 Šenbric 10144990 166 

MOV 11027610 Škale 10144892 925 

MOV 11027610 
Škalske 

Cirkovce 
10144906 176 

                                                
1 MOV … Mestna obina Velenje; 
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2 NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE 

ZAGOTAVLJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 

2.1 PODATKI O NASELJIH 

Tabela 8: Seznam naselij obine Velenje 

OBINA 
MID 

OBINE 

IME 

NASELJA 

MID 

NASELJA 

ŠT. 

PREBIVALCEV 

V NASELJU 

MOV1 11027610 Arnae 10144604 287 

MOV 11027610 Beve 10144639 318 

MOV 11027610 rnova 10146283 371 

MOV 11027610 Hrastovec 10144680 419 

MOV 11027610 
Janškovo 

Selo 
10146453 157 

MOV 11027610 Kave 10144698 499 

MOV 11027610 Laze 10144701 432 

MOV 11027610 Lipje 10146585 417 

MOV 11027610 Lopatnik 10146623 34 

MOV 11027610 
Lopatnik pri 

Velenju 
10145007 73 

MOV 11027610 Ložnica 10144728 193 

MOV 11027610 
Paka pri 

Velenju 
10144744 474 

MOV 11027610 
Paški 

Kozjak 
10144779 237 

MOV 11027610 Pirešica 10146780 173 

MOV 11027610 Plešivec 10144787 448 

MOV 11027610 Podgorje 10144809 171 

MOV 11027610 
Podkraj pri 

Velenju 
10144817 757 

MOV 11027610 Prelska 10146933 272 

MOV 11027610 Silova 10144641 202 

MOV 11027610 Šenbric 10144990 166 

MOV 11027610 Škale 10144892 925 

MOV 11027610 
Škalske 

Cirkovce 
10144906 176 

                                                
1 MOV … Mestna obina Velenje; 
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MOV 11027610 
Šmartinske 

Cirkovce 
10144914 81 

MOV 11027610 Velenje 10144965 27.629 

MOV 11027610 Vinska Gora 10147131 383 

Tabela 9: Seznam naselij obine Šoštanj 

OBINA 
MID 

OBINE 
IME NASELJA 

MID 

NASELJA 

ŠT. 

PREBIVALCEV 

V NASELJU 

Šoštanj 11027547 Bele Vode 10144612 283 

Šoštanj 11027547 Florjan 10145015 852 

Šoštanj 11027547 Gaberke 10144655 743 

Šoštanj 11027547 Lokovica 10144710 936 

Šoštanj 11027547 Ravne 10144825 1.130 

Šoštanj 11027547 
Skorno pri 

Šoštanju 
10144868 404 

Šoštanj 11027547 
Šentvid pri 

Zavodnju 
10144884 43 

Šoštanj 11027547 Šoštanj 10144949 3.102 

Šoštanj 11027547 Topolšica 10144957 1.216 

Šoštanj 11027547 Zavodnje 10144981 335 

Tabela 10: Seznam naselij obine Šmartno ob Paki 

OBINA 
MID 

OBINE 

IME 

NASELJA 

MID 

NASELJA 

ŠT. 

PREBIVALCEV 

V NASELJU 

Šmartno ob Paki 11027539 Gavce 10144663 415 

Šmartno ob Paki 11027539 Gorenje 10144671 157 

Šmartno ob Paki 11027539 Mali Vrh 10144736 395 

Šmartno ob Paki 11027539 Paška Vas 10144752 236 

Šmartno ob Paki 11027539 Podgora 10144795 204 

Šmartno ob Paki 11027539 
Reica ob 

Paki 
10144833 477 

Šmartno ob Paki 11027539 Skorno 10144850 215 

Šmartno ob Paki 11027539 Slatina 10144876 230 

Šmartno ob Paki 11027539 
Šmartno ob 

Paki 
10144922 673 

Šmartno ob Paki 11027539 Veliki Vrh 10144973 270 
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Tabela 11: Seznam naselij obine Polzela 

OBINA 
MID 

OBINE 
IME NASELJA 

MID 

NASELJA 

ŠTEVILO 

OBJEKTOV 

PRIKLJUENIH 

NA 

KANALIZACIJO 

ŠTEVILO 

PREBIVALCE

V V NASELJU 

Polzela 21428035 Andraž 10146186 12 817 

Komunalno podjetje Velenje obini Polzela sicer ne zagotavlja storitve javne službe 

odvajanja in išenja odpadne in padavinske vode, je pa v naselju Andraž namešena mala 

komunalna istilna naprava za 100 PE, za katero se zagotavlja prevzem blata, prav tako je v 

zaasnem upravljanju kanalizacijsko omrežje v sklopu omenjene istilne naprave. 

2.2 PODATKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV 

Tabela 12: Število prebivalcev 

OBINA ŠTEVILO 

PREBIVALCEV    

V OBINI 

ŠTEVILO 

PREBIVALCEV, 

ZA KATERE SE 

IZVAJA 

ODVAJANJE 

KOMUNALNE 

ODPADNE VODE 

V JAVNO 

KANALIZACIJO 

ŠTEVILO STAVB, 

PRIKLJUENIH 

NA JAVNO 

KANALIZACIJO 

ŠTEVILO 

PREBIVALCEV, ZA 

KATERE SE 

IZVAJAJO STORITVE 

PREVZEMA BLATA 

IZ MALIH 

KOMUNALNIH 

ISTILNIH NAPRAV 

ŠTEVILO 

PREBIVALCEV,  

ZA KATERE SE 

IZVAJAJO 

STORITVE 

PRAZNJENJA 

NEPRETONIH 

GREZNIC 

OZIROMA 

OBSTOJEIH 

GREZNIC 

VELENJE 35.294 26.207 2.818 79 9.008 

ŠOŠTANJ 9.044 4.379 766 43 4.622 

ŠMARTNO 

OB PAKI 

3.272 850 178 35 2.387 
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3 DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA 

V tabelah so podane dolžine kanalizacijskih sistemov po posameznih obinah, ki jih ima 

Komunalno podjetje Velenje v upravljanju.  

Tabela 13: Dolžina kanalizacijskega sistema 

OBINA DOLŽINA 

KANALSKIH 

VODOV 

SEKUNDARNEGA 

IN PRIMARNEGA 

OMREŽJA, KI GA 

UPRAVLJA ( m) 

DOLŽINA 

KANALSKIH 

VODOV ZA 

ODVAJANJE 

PADAVINSKE VODE 

(m) 

DOLŽINA MEŠANEGA 

KANALIZACIJSKEGA  

SISTEMA (m) 

DOLŽINA LOENEGA 

KANALIZACIJSKEGA 

SISTEMA(m) 

VELENJE 102.392 23.836 62.021 44.120 

ŠOŠTANJ 38.620 5.889 15.412 26.046 

ŠMARTNO OB 

PAKI 

8.455 482 3.314 5.141 

POLZELA 795 0 0 795 

Opomba: V tabeli 12 niso zajete dolžine magistralnega kolektorskega voda po posameznih 

obinah. 

Dolžine magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalov so prikazane v tabelah 13, 14, 15 in 

16, kjer so podane dolžine kanalskega omrežja po posameznih obinah glede na medij in 

namen.

Tabela 14: Magistralni kolektorski vod po obinah 

Obina Vrsta kanalizacije Dolžina [ m ]

MO Velenje   3.767

  Mešani vod 3.767

    

Obina Šmartno ob Paki 0

   

Obina Šoštanj 2.837

  Mešani vod 2.2837

    

Skupna vsota 6.604
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Tabela 15: Primarni vod po obinah 

Obina Vrsta kanalizacije Dolžina [ m ]

MO Velenje   12.642

  Fekalni vod 2.929

  Mešani vod 9.712

    

Obina Šmartno ob Paki 2.299

  Fekalni vod 2.299

    

Obina Šoštanj 8.070

  Fekalni vod 7.520

  Mešani vod 550

    

Skupna vsota 23.011

Tabela 16: Sekundarni vod po obinah 

Obina Vrsta kanalizacije Dolžina [ m ]

MO Velenje   89.698

  Fekalni vod 41.190

  Mešani vod 48.508

    

Obina Polzela   795

  Fekalni vod 795

    

Obina Šmartno ob Paki 6.156

  Fekalni vod 2.842

  Mešani vod 3.314

    

Obina Šoštanj   30.549

  Fekalni vod 18.526

  Mešani vod 12.023

    

Skupna vsota 127.198

Fekalni kanalizacijski vod Andraž, ki se nahaja v obini Polzela, spada pod infrastrukturo 

male komunalne istilne naprave Andraž - Topolovec in je v zaasnem upravljanju 

Komunalnega podjetja Velenje.  
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Tabela 15: Primarni vod po obinah 

Obina Vrsta kanalizacije Dolžina [ m ]

MO Velenje   12.642

  Fekalni vod 2.929
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  Fekalni vod 2.842

  Mešani vod 3.314

    

Obina Šoštanj   30.549

  Fekalni vod 18.526

  Mešani vod 12.023
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Fekalni kanalizacijski vod Andraž, ki se nahaja v obini Polzela, spada pod infrastrukturo 

male komunalne istilne naprave Andraž - Topolovec in je v zaasnem upravljanju 

Komunalnega podjetja Velenje.  
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Tabela 17: Meteorna kanalizacija po obinah  

Obina Vrsta kanalizacije Dolžina [ m ]

MO Velenje   23.836

  Meteorna kanalizacija 23.836

    

Obina Šoštanj 5.872

  Meteorna kanalizacija 5.872

    

Obina Šmartno ob 

Paki   482

  Meteorna kanalizacija 482

    

Skupna vsota 30.190

Skupna dolžina vsega kanalizacijskega omrežja, ki ga ima v upravljanju Komunalno podjetje 

Velenje, znaša 187.003 m. 
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4 KOMUNALNE ISTILNE NAPRAVE 

4.1 KOMUNALNE ISTILNE NAPRAVE V UPRAVLJANJU 

Komunalno podjetje Velenje ima v upravljanju 4 istilne naprave: 

• centralna istilna naprava Šoštanj (50.000 PE), 

• mala istilna naprava Šmartno ob Paki (1.500 PE), 

• mala komunalna istilna naprava Kave (500 PE) in 

• mala komunalna istilna naprava Andraž (100 PE). 

Tabela 18: Komunalne istilne naprave 

ID KN X Y 

ALI JE KN OPREMJENA ZA 

SPREJEM IN ODBELAVO BLATA 

Z DRUGIH N? [DA/NE] 

10191  CN ŠOŠTANJ 503167 137301 DA 

10025  N ŠMARTNO OB PAKI 503663 130083 DA 

10193  N KAVE 508356 133060 NE 

10479  MKN ANDRAŽ 507452 131268 NE 

4.2 PREVZEM BLATA IZ KN 

Komunalno podjetje Velenje zagotavlja prevzem blata za istilne naprave: 

Tabela 19: Seznam komunalnih istilnih naprav, za katere zagotavljamo prevzem blata 

ID 
KOMUNALNEISTILNE 

NAPRAVE NAZIV 
10025 N Šmartno ob Paki 
10191 CN Šoštanj 
10193 Mala N Kave 

10479 MKN ANDRAŽ 
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4.3 PREVZEM BLATA IZ MKN 

Tabela 20: Seznam malih komunalnih istilnih naprav 

Zap.
št. Ime in priimek Obina Koordinata 

x 
Koordinata 

y 
Parcelna 
številka KO Namembnost 

objekta 

1 

KSELMAN 
MATJAŽ, 

IMŠIROVI
RAGIB, 

PUNGARTNIK 
JOŽE, BREZNIK 
MARIJA in IVAN, 

KOCJAN 
MILENA    

ŠM.OB PAKI 502215 132735 243/1 GAVCE STANOVANJSKA 
HIŠA 

2 TAMŠE 
MARJAN ŠM.OB PAKI 504081 132221 710 MALI VRH STANOVANJSKA 

HIŠA 

3 KOMPAN 
VLADIMIR VELENJE 505787 134251 367/6 PODKRAJ STANOVANJSKA 

HIŠA 

4 TURINEK 
BOŠTJAN VELENJE 508706 132702 243/4 LAZE STANOVANJSKA 

HIŠA 

5 EH PETER ŠOŠTANJ 505047 138992 1107/8 RAVNE STANOVANJSKA 
HIŠA 

6 TREBINIK 
BOGOMIR VELENJE 511836 134532 262/1 BEVE STANOVANJSKA 

HIŠA 

7 TINAUER 
CVETKA ŠOŠTANJ 503349 137789 427/1 ŠOŠTANJ STANOVANJSKA 

HIŠA 

8 KRAMAR 
JANEZ ŠOŠTANJ 501793 137149 114/4 

SKORNO 
PRI 

ŠOŠTANJU 

STANOVANJSKA 
HIŠA 

9 HUDEJ JANEZ, 
MARINA VELENJE 513394 133266 253/2 VINSKA 

GORA 
STANOVANJSKA 

HIŠA 

10 GROBELNIK 
VINKO VELENJE 509010 140169 431/11 PLEŠIVEC STANOVANJSKA 

HIŠA 

11 HRASTNIK 
MITJA VELENJE 510432 131483 865/1 LOŽNICA STANOVANJSKA 

HIŠA 

12 VRABI ANTON VELENJE 511873 134997 320/1 BEVE STANOVANJSKA 
HIŠA 

13 PODHOVNIK 
VESNA VELENJE 514591 132847 214 PRELSKA STANOVANJSKA 

HIŠA 

14 AHAC FILIP VELENJE 511040 135193 429/9 BEVE STANOVANJSKA 
HIŠA 

15 BLAJ ANDREJ VELENJE 511066 135205 429/15 BEVE STANOVANJSKA 
HIŠA 

16 KUHAR MILAN VELENJE 511047 135165 429/20 BEVE STANOVANJSKA 
HIŠA 

17 POPRŽEN 
LAZO VELENJE 511108 135548 2257/9 VELENJE STANOVANJSKA 

HIŠA 

18 POPRŽEN 
PETER VELENJE 511108 135548 2257/9 VELENJE STANOVANJSKA 

HIŠA 

19 JOŠT FRANC VELENJE 508764 132615 240 LAZE STANOVANJSKA 
HIŠA 

20 KOSAR 
BRANKO VELENJE 509770 132472 546/10 LAZE STANOVANJSKA 

HIŠA 

21 VAUH BRUNO VELENJE 512773 132643 777/2 VINSKA 
GORA 

STANOVANJSKA 
HIŠA 

22 POTONIK 
DRAGO VELENJE 506081 134249 379, 380 PODKRAJ STANOVANJSKA 

HIŠA 

23 MEDVED 
MAJDA 

ŠMARTNO 
OB PAKI 501203 133271 632/2 GORENJE STANOVANJSKA 

HIŠA 

24 MIKŠA NATAŠA VELENJE 516038 133328 614/2 PRELSKA STANOVANJSKA 
HIŠA 

25 VIŽINTIN ROK VELENJE 511991 134920 331/1 BEVE STANOVANJSKA 
HIŠA 
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26 OBŠTETER 
PETER ŠOŠTANJ 505074 139406 934 RAVNE STANOVANJSKA 

HIŠA 

27 MENHART 
ALEŠ ŠOŠTANJ 503020 136284 1060/3 LOKOVICA STANOVANJSKA 

HIŠA 

28 PRISTUŠEK 
JANKO VELENJE    LIPJE STANOVANJSKA 

HIŠA 

29 ŠTRAUS UROŠ VELENJE 505890 134305 367/14 PODKRAJ STANOVANJSKA 
HIŠA 

30 LIKEB PETER ŠMARTNO 
OB PAKI 504296 134296 103/7 VELIKI VRH STANOVANJSKA 

HIŠA 

31 GORIŠEK 
SAMO VELENJE 512867 134176 284/3 LIPJE STANOVANJSKA 

HIŠA 

32 

BELEC KAREL 
(DOLER-

OBLAK, RAICH, 
AVDI) 

ŠMARTNO 
OB PAKI 501533 133125 42/4 PAŠKA VAS STANOVANJSKA 

HIŠA 

34 
KRAJEVNA 
SKUPNOST 

RAVNE 
ŠOŠTANJ 505413 139485 939/6 RAVNE 

REKREACIJSKO 
KULTURNI 
OBJEKT 

35 MLADEN 
DJORDJI ŠOŠTANJ 505354 135617 565/5 LOKOVICA STANOVANJSKA 

HIŠA 

36 BOLHA VILI , 
JANA VELENJE 508351 132448 388/18 LOŽNICA STANOVANJSKA 

HIŠA 

37 NAHTIGAL 
JANEZ ŠOŠTANJ 505103 139490 927/7 RAVNE STANOVANJSKA 

HIŠA 

38 KOLENC VILI VELENJE 507981 133039 437/1 KAVE STANOVANJSKA 
HIŠA 

39 JEVŠNIK 
NATAŠA VELENJE 509015 132719 249/2 LAZE STANOVANJSKA 

HIŠA 

40 PODBORNIK 
JANEZ VELENJE 509242 131124 608/9 LOŽNICA STANOVANJSKA 

HIŠA 

41 PINTER 
MILENA TOPOLŠICA 499842 139747 1488/1 TOPOLŠICA STANOVANJSKA 

HIŠA 

42 OBŠTETER 
IVAN ŠOŠTANJ 505210 141724 329/5 RAVNE STANOVANJSKA 

HIŠA 

43 ŽOVE 
ANTON,JUDITA VELENJE 514375 133022 306/1 PRELSKA STANOVANJSKA 

HIŠA 

44 
SKUPNA MKN 

SLATINE 
ŠMARTNO 
OB PAKI 501655 131613 597/3 PAŠKA VAS SKUPNA MKN 

ZA 45 PE 
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PETER ŠOŠTANJ 505074 139406 934 RAVNE STANOVANJSKA 

HIŠA 

27 MENHART 
ALEŠ ŠOŠTANJ 503020 136284 1060/3 LOKOVICA STANOVANJSKA 

HIŠA 

28 PRISTUŠEK 
JANKO VELENJE    LIPJE STANOVANJSKA 

HIŠA 

29 ŠTRAUS UROŠ VELENJE 505890 134305 367/14 PODKRAJ STANOVANJSKA 
HIŠA 

30 LIKEB PETER ŠMARTNO 
OB PAKI 504296 134296 103/7 VELIKI VRH STANOVANJSKA 

HIŠA 

31 GORIŠEK 
SAMO VELENJE 512867 134176 284/3 LIPJE STANOVANJSKA 

HIŠA 

32 

BELEC KAREL 
(DOLER-

OBLAK, RAICH, 
AVDI) 

ŠMARTNO 
OB PAKI 501533 133125 42/4 PAŠKA VAS STANOVANJSKA 

HIŠA 

34 
KRAJEVNA 
SKUPNOST 

RAVNE 
ŠOŠTANJ 505413 139485 939/6 RAVNE 

REKREACIJSKO 
KULTURNI 
OBJEKT 

35 MLADEN 
DJORDJI ŠOŠTANJ 505354 135617 565/5 LOKOVICA STANOVANJSKA 

HIŠA 

36 BOLHA VILI , 
JANA VELENJE 508351 132448 388/18 LOŽNICA STANOVANJSKA 

HIŠA 

37 NAHTIGAL 
JANEZ ŠOŠTANJ 505103 139490 927/7 RAVNE STANOVANJSKA 

HIŠA 

38 KOLENC VILI VELENJE 507981 133039 437/1 KAVE STANOVANJSKA 
HIŠA 

39 JEVŠNIK 
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HIŠA 
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4.4 OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA 

Sistem dispozicije odpadne vode v Šaleški dolini je zasnovan na principu, da se na vseh teh 

sistemih izvaja išenje odpadne vode, dispozicija in obdelava odvenega blata pa se vrši na 

liniji stabilizacije blata na CN v Šoštanju. Tako se iz vseh treh ostalih MKN izvaja 

transport odvenega blata iz zalogovnikov na CN, kjer blato anaerobno stabiliziramo, s 

imer pridobivamo dragoceno energijo, blato nato dehidriramo ter oddamo pogodbenemu 

prevzemniku blata, podjetju Saubermacher Slovenija, s katerim imamo pogodbo, da blato ali 

transportirajo na sežig ali ga kompostirajo. Po 15.7.2009 blata iz CN namre ni ve

dovoljeno odlagati  na odlagališih, pa pa ga je potrebno ali sežgati ali kompostirati. 

Z zaprtjem odlagališa nenevarnih odpadkov v Velenju se je s 1.6.2010 ukinila tudi 

kompostarna locirana na obmoju odlagališa, zato se je s podjetjem Saubermacher Slovenija 

podpisala pogodba o prevzemu in odvozu blata s CN Šoštanj. Celotna koliina odvenega 

blata znaša letno 3.800 ton oziroma 5210 m3. 
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5 GREZNICE 

KP Velenje ima na podroju upravljanja greznic in MKN zavedene sledee koliinske 

podatke o številu: 

Tabela 21: Število greznic v bazi podatkov 

VRSTA ŠTEVILO ŠT. UPORABNIKOV 

nepretona 6 21 

pretona 79 252 

MKN 44 162 

Opomba: Podatki v tabeli so nepopolni, ker celotna evidenca pretonih greznic še ni 

vzpostavljena. 

5.1 PODATKI O NEPRETONIH GREZNICAH 

Tabela 22: Seznam uporabnikov nepretonih greznic 

UPORABNIK ŠTEVILO 
UPORABNIKOV 

VELIKOST 
[m3] 

OBINA 

1 KOSTRIC JOŽE 4 15 ŠOŠTANJ 
2 MEH BOŠTJAN 3 12 VELENJE 
3 ROGEL MIROSLAV 4 21 ŠMARTNO OB PAKI 
4 SKOK VILJEM 2 8 VELENJE 
5 KOMAR SABINA 4 12 ŠOŠTANJ 
6 OBŠTETER NATAŠA 4 12 ŠOŠTANJ 

Komunalno podjetje Velenje ima na podroju upravljanja zavedenih 6 nepretonih greznic, za 

katere zagotavlja praznjenje.

5.2 PODATKI O OBSTOJEIH GREZNICAH 

Predpostavlja se, da imajo uporabniki na obmojih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, rešeno 

odvajanje odpadnih in padavinskih vod individualno v veini preko pretonih in nepretonih 

greznic. Glede na to, da na obmoju MO Velenje ni evidentirane velike intenzitete praznjenja 

nepretonih greznic, sklepamo, da je velika veina greznic pretonega tipa. Na osnovi 
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5 GREZNICE 

KP Velenje ima na podroju upravljanja greznic in MKN zavedene sledee koliinske 

podatke o številu: 

Tabela 21: Število greznic v bazi podatkov 

VRSTA ŠTEVILO ŠT. UPORABNIKOV 

nepretona 6 21 

pretona 79 252 

MKN 44 162 

Opomba: Podatki v tabeli so nepopolni, ker celotna evidenca pretonih greznic še ni 

vzpostavljena. 

5.1 PODATKI O NEPRETONIH GREZNICAH 

Tabela 22: Seznam uporabnikov nepretonih greznic 

UPORABNIK ŠTEVILO 
UPORABNIKOV 

VELIKOST 
[m3] 

OBINA 

1 KOSTRIC JOŽE 4 15 ŠOŠTANJ 
2 MEH BOŠTJAN 3 12 VELENJE 
3 ROGEL MIROSLAV 4 21 ŠMARTNO OB PAKI 
4 SKOK VILJEM 2 8 VELENJE 
5 KOMAR SABINA 4 12 ŠOŠTANJ 
6 OBŠTETER NATAŠA 4 12 ŠOŠTANJ 

Komunalno podjetje Velenje ima na podroju upravljanja zavedenih 6 nepretonih greznic, za 

katere zagotavlja praznjenje.

5.2 PODATKI O OBSTOJEIH GREZNICAH 

Predpostavlja se, da imajo uporabniki na obmojih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, rešeno 

odvajanje odpadnih in padavinskih vod individualno v veini preko pretonih in nepretonih 

greznic. Glede na to, da na obmoju MO Velenje ni evidentirane velike intenzitete praznjenja 

nepretonih greznic, sklepamo, da je velika veina greznic pretonega tipa. Na osnovi 



      16. februar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 30  / Številka 04-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Program odvajanja in išenja komunalne odpadne in padavinske vode         KP Velenje, 2010 

21

prostorske analize prikljuenosti objektov na javno kanalizacijo ocenjujemo, da je na obmoju 

vseh treh obin število obstojeih pretonih greznic okoli 3.300. Iz pretonih greznic so 

odtoki iz greznic speljani v ponikovalnice ali do najbližjih jarkov ter potokov ali pa so prosto 

razpršeni po pobojih. Kot upravljavec javne kanalizacije s podatki o tonem številu, velikosti 

in tipih pretonih in nepretonih greznic ter malih istilnih naprav zaenkrat še ne 

razpolagamo. V bazi podatkov so le tisti objekti, ki se jim na Komunalnem podjetju Velenje 

izda soglasje za prikljuitev na javni vodovod oziroma vgradnjo vodomera oziroma se 

odloijo za praznjenje greznice in MKN na lastno pobudo. Za vzpostavitev popolne 

evidence pretonih greznic bo potreben pregled objektov na terenu v sklopu sistematinega 

praznjenja greznic, kar je Komunalno podjetje Velenje kot izvajalec javne službe v skladu z 

navodili Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne obinske gospodarske javne 

službe odvajanja in išenja komunalne odpadne in padavinske vode ( Uradni list Republike 

Slovenije št. 109-5410/2007 ) tudi dolžan storiti. 

Tabela 23: Seznam iz evidence za obstojee greznice, za katere zagotavljamo praznjenje 

UPORABNIK NASLOV KOLIINA 
ODPELJANEGA 
BLATA [m3] 

OBINA 

1 SMAJLOVI ROMANA RAVNE 42/C 1 ŠOŠTANJ 
2 IMPERL IVAN FLORJAN 217 1 ŠOŠTANJ 
3 PUNIK SLAVKO LOKOVICA 17C 2 ŠOŠTANJ 
4 VODONNIK MARIJA PAKA PRI VELENJU 34 4 VELENJE 
5 BERINIK STANE LOKOVICA 10 2 ŠOŠTANJ 
6 RADOJA PETER  LOKOVICA 127 2 ŠOŠTANJ 
7 ŠKOFLEK MARJAN  LJUBLJANSKA C.48 0,5 VELENJE 
8 BRIŠNIK FRANC ARNAE 13C 3 VELENJE 
9 KLAVŽ MATEVŽ RAVNE 95A 2 ŠOŠTANJ 
10 ŠKORJANC DARKO SELO 21 4 VELENJE 
11 GOSTENIK METKA  VINSKA GORA 24B 3 VELENJE 
12 BRGLEZ SLAVKO  BEVE 30B 3 VELENJE 
13 TURK ALOJZIJA LOKOVICA 8B 2 ŠOŠTANJ 
14 DREMEL ALEŠ  VINSKA GORA 40A 3,5 VELENJE 
15 BAOVNIK JOŽE BEVE 41A 3,5 VELENJE 
16 PLASKAN JOŽE LOKOVICA 121D 1 ŠOŠTANJ 
17 REDNAK SEBASTJAN CESTA TALCEV 4 6 ŠOŠTANJ 
18 ANŽEK STANISLAV PODKRAJ 10N 2 VELENJE 
19 ZAGER ZORAN FLORJAN 10 1,5 ŠOŠTANJ 
20 KOPUŠAR MARTIN METLEE 17 1,5 ŠOŠTANJ 
21 PUC MARIJA KAVE 36B 2 VELENJE 
22 HRAMEC DRAGO GAVCE 3 2 ŠMARTNOO

B PAKI 
23 MAZE RUDOLF TOPOLŠICA 176 4 ŠOŠTANJ 
24 ŠKRJANC SANA   LIPJE 19A 3 VELENJE 
25 SATLER BORIS ŠEMBRIC 43 2 VELENJE 
26 VERBI MARJAN LOKOVICA 107B 1,5 ŠOŠTANJ 
27 ŠPEH ANA MARIJA GORENJE 5 1,5 ŠMARTNO 

OB PAKI 
28 JOŠT ZDRAVKO VINSKA GORA 38C 1 VELENJE 
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29 LIPNIK ADOLF ŠKALE 130A 6 VELENJE 
30 ŠLUTEJ ALOJZIJA LOKOVICA 125 4 ŠOŠTANJ 
31 OBRONEK FRANC ARNAE 14 3 VELENJE 
32 VILNIK ROMAN RAVNE 174 2 ŠOŠTANJ 
33 HRIBERŠEK FRANC RAVNE 20 2 ŠOŠTANJ 
34 TRATNIK DRAGO ARNAE 13 3 VELENJE 
35 PRELI ZIJAD BEVE 8 3 VELENJE 
36 PUCONJA MARJAN PAŠKI KOZJAK 63 1,5 VELENJE 
37 OPREŠNIK STANISLAV LOŽNICA 9 5 VELENJE 
38 PODHOVNIK RAJKO PRELSKA 4 2 VELENJE 
39 MOENIK EDVARD VINSKA GORA 6B 4 VELENJE 
40 LEDINEK SIMON LOKOVICA 10A 2 ŠOŠTANJ 
41 VIDOVI JURE BEVE 37 5 VELENJE 
42 BRUNŠEK STANISLAV LOŽNICA 17B 6 VELENJE 
43 GRIL MIRAN LOPATNIK 2B 6 VELENJE 
44 GRIL SREKO JANŠKOVO SELO 8A 20 VELENJE 
45 GLAVNIK VIKTOR LOKOVICA 21 5 ŠMARTNO 

OB PAKI 
46 KEŠPRET JANEZ  LOKOVICA 110 6 ŠOŠTANJ 
47 KRIZMANI MIRA ZGORNJI ŠALEK 64 F 4 VELENJE 
48 LESJAK ZOFIJA JANŠKOVO SELO 25 3 VELENJE 
49 MANDELC MARKO REICA OB PAKI 7A 4 ŠMARTNO 

OB PAKI 
50 MEVC SONJA, SLAVKO RAVNE 115 4 ŠOŠTANJ 
51 MENIH LOVRO  LOKOVICA 39 4 ŠOŠTANJ 
52 MERZLAK IVAN SKORNO 40 8 ŠMARTNO 

OB PAKI 
53 NAKI ESAD TREBELIŠKO N.H. 12 VELENJE 
54 OSREDKAR ALEŠ ŠALEK 64C 8 VELENJE 
55 OŠTIR SILVO PODKRAJ 65D 12 VELENJE 
56 MRLIŠKA VEŽICA BELE 

VODE 
(OBINA ŠOŠTANJ) 6 ŠOŠTANJ 

57 PEKO SILVESTER LOPATNIK 2C 8 VELENJE 
58 POLJANŠEK JANKO SKORNO 39 20 ŠMARTNO 

OB PAKI 
59 POTONIK JOŽICA PAŠKA VAS 2 12 ŠMARTNO 

OB PAKI 
60 RGP D.O.O.  5 VELENJE 
61 SUPOVEC FRANC GABERKE 219 5 ŠOŠTANJ 
62 STRGAR IZTOK PLEŠIVEC 37 4 VELENJE 
63 SKORNŠEK LIDIJA FLORJAN 38 2 ŠOŠTANJ 
64 SKORNŠEK STANKO BELE VODE 8 12 ŠOŠTANJ 
65 STROPNIK DANICA ŠALEK 64C 8 VELENJE 
66 SULEJMANOVI ŠERIF ŠALEK 74F 6 VELENJE 
67 ŠARUGA DRAGO PAŠKA VAS 7C 3 ŠMARTNO 

OB PAKI 
68 TRATNJEK MARJAN MALI VRH 99A 5 ŠMARTNO 

OB PAKI 
69 TEPEJ LIPJE 51 12 VELENJE 
70 TURNŠEK ROBERT BELE VODE 76 2 ŠOŠTANJ 
71 UAKAR BRANKO PRELSKA 9 5 VELENJE 
72 URAN ZDENKA REICA OB PAKI 11B 4 ŠMARTNO 

OB PALI 
73 URŠEJ VIKTOR LOPATNIK 7C 5 VELENJE 
74 VANOVŠEK IVICA PRELSKA 25 2,8 VELENJE 
75 VERBOTEN IVAN ŠMARTINSKE CIRKOVCE 

19A 
4 VELENJE 

76 VRTANIK RAJKO RAVNE 103 6 ŠOŠTANJ 
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prostorske analize prikljuenosti objektov na javno kanalizacijo ocenjujemo, da je na obmoju 

vseh treh obin število obstojeih pretonih greznic okoli 3.300. Iz pretonih greznic so 

odtoki iz greznic speljani v ponikovalnice ali do najbližjih jarkov ter potokov ali pa so prosto 

razpršeni po pobojih. Kot upravljavec javne kanalizacije s podatki o tonem številu, velikosti 

in tipih pretonih in nepretonih greznic ter malih istilnih naprav zaenkrat še ne 

razpolagamo. V bazi podatkov so le tisti objekti, ki se jim na Komunalnem podjetju Velenje 

izda soglasje za prikljuitev na javni vodovod oziroma vgradnjo vodomera oziroma se 

odloijo za praznjenje greznice in MKN na lastno pobudo. Za vzpostavitev popolne 

evidence pretonih greznic bo potreben pregled objektov na terenu v sklopu sistematinega 

praznjenja greznic, kar je Komunalno podjetje Velenje kot izvajalec javne službe v skladu z 

navodili Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne obinske gospodarske javne 

službe odvajanja in išenja komunalne odpadne in padavinske vode ( Uradni list Republike 

Slovenije št. 109-5410/2007 ) tudi dolžan storiti. 

Tabela 23: Seznam iz evidence za obstojee greznice, za katere zagotavljamo praznjenje 

UPORABNIK NASLOV KOLIINA 
ODPELJANEGA 
BLATA [m3] 

OBINA 

1 SMAJLOVI ROMANA RAVNE 42/C 1 ŠOŠTANJ 
2 IMPERL IVAN FLORJAN 217 1 ŠOŠTANJ 
3 PUNIK SLAVKO LOKOVICA 17C 2 ŠOŠTANJ 
4 VODONNIK MARIJA PAKA PRI VELENJU 34 4 VELENJE 
5 BERINIK STANE LOKOVICA 10 2 ŠOŠTANJ 
6 RADOJA PETER  LOKOVICA 127 2 ŠOŠTANJ 
7 ŠKOFLEK MARJAN  LJUBLJANSKA C.48 0,5 VELENJE 
8 BRIŠNIK FRANC ARNAE 13C 3 VELENJE 
9 KLAVŽ MATEVŽ RAVNE 95A 2 ŠOŠTANJ 
10 ŠKORJANC DARKO SELO 21 4 VELENJE 
11 GOSTENIK METKA  VINSKA GORA 24B 3 VELENJE 
12 BRGLEZ SLAVKO  BEVE 30B 3 VELENJE 
13 TURK ALOJZIJA LOKOVICA 8B 2 ŠOŠTANJ 
14 DREMEL ALEŠ  VINSKA GORA 40A 3,5 VELENJE 
15 BAOVNIK JOŽE BEVE 41A 3,5 VELENJE 
16 PLASKAN JOŽE LOKOVICA 121D 1 ŠOŠTANJ 
17 REDNAK SEBASTJAN CESTA TALCEV 4 6 ŠOŠTANJ 
18 ANŽEK STANISLAV PODKRAJ 10N 2 VELENJE 
19 ZAGER ZORAN FLORJAN 10 1,5 ŠOŠTANJ 
20 KOPUŠAR MARTIN METLEE 17 1,5 ŠOŠTANJ 
21 PUC MARIJA KAVE 36B 2 VELENJE 
22 HRAMEC DRAGO GAVCE 3 2 ŠMARTNOO

B PAKI 
23 MAZE RUDOLF TOPOLŠICA 176 4 ŠOŠTANJ 
24 ŠKRJANC SANA   LIPJE 19A 3 VELENJE 
25 SATLER BORIS ŠEMBRIC 43 2 VELENJE 
26 VERBI MARJAN LOKOVICA 107B 1,5 ŠOŠTANJ 
27 ŠPEH ANA MARIJA GORENJE 5 1,5 ŠMARTNO 

OB PAKI 
28 JOŠT ZDRAVKO VINSKA GORA 38C 1 VELENJE 
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29 LIPNIK ADOLF ŠKALE 130A 6 VELENJE 
30 ŠLUTEJ ALOJZIJA LOKOVICA 125 4 ŠOŠTANJ 
31 OBRONEK FRANC ARNAE 14 3 VELENJE 
32 VILNIK ROMAN RAVNE 174 2 ŠOŠTANJ 
33 HRIBERŠEK FRANC RAVNE 20 2 ŠOŠTANJ 
34 TRATNIK DRAGO ARNAE 13 3 VELENJE 
35 PRELI ZIJAD BEVE 8 3 VELENJE 
36 PUCONJA MARJAN PAŠKI KOZJAK 63 1,5 VELENJE 
37 OPREŠNIK STANISLAV LOŽNICA 9 5 VELENJE 
38 PODHOVNIK RAJKO PRELSKA 4 2 VELENJE 
39 MOENIK EDVARD VINSKA GORA 6B 4 VELENJE 
40 LEDINEK SIMON LOKOVICA 10A 2 ŠOŠTANJ 
41 VIDOVI JURE BEVE 37 5 VELENJE 
42 BRUNŠEK STANISLAV LOŽNICA 17B 6 VELENJE 
43 GRIL MIRAN LOPATNIK 2B 6 VELENJE 
44 GRIL SREKO JANŠKOVO SELO 8A 20 VELENJE 
45 GLAVNIK VIKTOR LOKOVICA 21 5 ŠMARTNO 

OB PAKI 
46 KEŠPRET JANEZ  LOKOVICA 110 6 ŠOŠTANJ 
47 KRIZMANI MIRA ZGORNJI ŠALEK 64 F 4 VELENJE 
48 LESJAK ZOFIJA JANŠKOVO SELO 25 3 VELENJE 
49 MANDELC MARKO REICA OB PAKI 7A 4 ŠMARTNO 

OB PAKI 
50 MEVC SONJA, SLAVKO RAVNE 115 4 ŠOŠTANJ 
51 MENIH LOVRO  LOKOVICA 39 4 ŠOŠTANJ 
52 MERZLAK IVAN SKORNO 40 8 ŠMARTNO 

OB PAKI 
53 NAKI ESAD TREBELIŠKO N.H. 12 VELENJE 
54 OSREDKAR ALEŠ ŠALEK 64C 8 VELENJE 
55 OŠTIR SILVO PODKRAJ 65D 12 VELENJE 
56 MRLIŠKA VEŽICA BELE 

VODE 
(OBINA ŠOŠTANJ) 6 ŠOŠTANJ 

57 PEKO SILVESTER LOPATNIK 2C 8 VELENJE 
58 POLJANŠEK JANKO SKORNO 39 20 ŠMARTNO 

OB PAKI 
59 POTONIK JOŽICA PAŠKA VAS 2 12 ŠMARTNO 

OB PAKI 
60 RGP D.O.O.  5 VELENJE 
61 SUPOVEC FRANC GABERKE 219 5 ŠOŠTANJ 
62 STRGAR IZTOK PLEŠIVEC 37 4 VELENJE 
63 SKORNŠEK LIDIJA FLORJAN 38 2 ŠOŠTANJ 
64 SKORNŠEK STANKO BELE VODE 8 12 ŠOŠTANJ 
65 STROPNIK DANICA ŠALEK 64C 8 VELENJE 
66 SULEJMANOVI ŠERIF ŠALEK 74F 6 VELENJE 
67 ŠARUGA DRAGO PAŠKA VAS 7C 3 ŠMARTNO 

OB PAKI 
68 TRATNJEK MARJAN MALI VRH 99A 5 ŠMARTNO 

OB PAKI 
69 TEPEJ LIPJE 51 12 VELENJE 
70 TURNŠEK ROBERT BELE VODE 76 2 ŠOŠTANJ 
71 UAKAR BRANKO PRELSKA 9 5 VELENJE 
72 URAN ZDENKA REICA OB PAKI 11B 4 ŠMARTNO 

OB PALI 
73 URŠEJ VIKTOR LOPATNIK 7C 5 VELENJE 
74 VANOVŠEK IVICA PRELSKA 25 2,8 VELENJE 
75 VERBOTEN IVAN ŠMARTINSKE CIRKOVCE 

19A 
4 VELENJE 

76 VRTANIK RAJKO RAVNE 103 6 ŠOŠTANJ 



      16. februar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 32  / Številka 04-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Program odvajanja in išenja komunalne odpadne in padavinske vode         KP Velenje, 2010 

23

77 VOVK VINKO BELE VODE 16A 4 ŠOŠTANJ 
78 VERHOVNIK SILVESTER LOKOVICA 72A 6 ŠOŠTANJ 
79 ŽAVBI ALEŠ ARNAE 4 5 VELENJE 

5.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKN 

Za mali komunalni istilni napravi Kave in Andraž se izvaja odvoz blata in usedlin po 

potrebi, v skladu z ugotovitvami, ki se pokažejo pri rednih tedenskih pregledih, vzdrževalnih 

delih na napravah ter na osnovi analiz obratovalnega monitoringa, ki ga izvaja služba KBT 

organizirana znotraj KPV. 

Terminskega plana praznjenja greznic in malih komunalnih istilnih naprav individualnih 

uporabnikov Komunalno podjetje Velenje zaenkrat še nima vzpostavljenega. V pripravi je 

izdelava evidence obstojeih greznic, v sklopu katere bo potrebno tudi preverjanje na terenu. 

Dokonanje vzpostavitve celotnega sistema nadzora in upravljanja MKN ter obstojeih 

greznic, v skladu z veljavno zakonodajo, nartujemo v prvi polovici leta 2011, ko nartujemo 

uveljavitev cene te storitve v skladu z veljavno zakonodajo. 

5.4 OBVEŠANJE UPORABNIKOV 

Komunalno podjetje Velenje je kot upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja dolžno na 

svojem oskrbovalnem obmoju zagotoviti redno obvešanje in seznanjanje uporabnikov 

storitev javne službe o pogojih praznjenja in prevzemanju blata iz greznic in malih 

komunalnih istilnih naprav. Pri tem se poslužujemo naslednjih nainov: 

• Pri izdaji soglasja k projektnim pogojem, za  katerega  Komunalno podjetje Velenje 

zaprosi uporabnik javne službe, se v evidenco zavede vrsta greznice (pretona, 

nepretona ) in, ali  gre za MKN, ter velikost omenjenih objektov, na podlagi tega pa 

KP Velenje izdela izda terminski plan praznjenja  in odvoz na istilno napravo. O 

terminu praznjenja KP Velenje obvesti uporabnika pisno, telefonsko ali na kakšen 

drug dogovorjen nain.  

• Glede na velikost greznic, tip, število prikljuenih PE, se doloa terminski plan 

praznjenja in prevzema blata za obdobje pol leta, enega leta, dveh let ali ve let. 
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• Splošne informacije o organiziranosti in poslovanju podjetja v sklopu odvajanja in 

išenja komunalne odpadne in padavinske vode vkljuno z informacijami o drugih 

dejavnostih, ki se uvršajo med storitve javne službe, je mogoe vsakodnevno najti na 

spletnih straneh Komunalnega podjetja Velenje. 

• Novice, ki so za informiranost uporabnikov storitev javnih služb zelo pomembne, so 

obiajno na voljo tudi v lokalnem asopisu. 

• Obvešanje uporabnikov preko zgibank, obvestil poslanih na dom in na spletnih 

straneh. 

Vsi podatki o parametrih oišene vode  in laboratorijski izvidi so vedno na vpogled vsem 

uporabnikom v službi KBT. Uporabniki so o tej možnosti pridobitve podatkov seznanjeni 

preko internetnih strani in preko asopisa. 

5.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC 

Za praznjenje greznic, ki jih Komunalno podjetje zagotavlja, se uporablja vozilo znamke 

IVECO s kombiniranim nainom delovanja. To je venamensko vozilo s platformo za keson,  

na katero se da s preprosto dvižno menjavo namestiti cisterno, v katerega se nato preko 

vakuumske rpalke izrpa greznina goša. To greznino gošo nato spet preko pritiska z 

vakuumsko rpalko odložijo v za to posebej pripravljeno mesto na CN Šoštanj. V primeru 

okvare vozila ali opreme za rpanje, oziroma na obmojih težjega dostopa,  se za praznjenje 

greznic uporablja tudi traktor New Holland s prikljuno cisterno Creina, ki deluje podobno 

kot oprema za rpanje na vozilu IVECO. Sesalne cevi, ki se uporabljajo za rpanje, se 

nabavljajo pri razlinih dobaviteljih glede na ceno, najpogosteje pa so to cevi premera 100 

mm, v opremi vozila pa jih je dolžine približno 30 m. Standardna oprema vozila so tudi razni 

pripomoki, ki se pogosto uporabljajo pri taki vrsti dela (vrvna lestev, kramp, lopata, vedro, 

vrvi, grebljica….). 
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77 VOVK VINKO BELE VODE 16A 4 ŠOŠTANJ 
78 VERHOVNIK SILVESTER LOKOVICA 72A 6 ŠOŠTANJ 
79 ŽAVBI ALEŠ ARNAE 4 5 VELENJE 

5.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKN 

Za mali komunalni istilni napravi Kave in Andraž se izvaja odvoz blata in usedlin po 

potrebi, v skladu z ugotovitvami, ki se pokažejo pri rednih tedenskih pregledih, vzdrževalnih 

delih na napravah ter na osnovi analiz obratovalnega monitoringa, ki ga izvaja služba KBT 

organizirana znotraj KPV. 

Terminskega plana praznjenja greznic in malih komunalnih istilnih naprav individualnih 

uporabnikov Komunalno podjetje Velenje zaenkrat še nima vzpostavljenega. V pripravi je 

izdelava evidence obstojeih greznic, v sklopu katere bo potrebno tudi preverjanje na terenu. 

Dokonanje vzpostavitve celotnega sistema nadzora in upravljanja MKN ter obstojeih 

greznic, v skladu z veljavno zakonodajo, nartujemo v prvi polovici leta 2011, ko nartujemo 

uveljavitev cene te storitve v skladu z veljavno zakonodajo. 

5.4 OBVEŠANJE UPORABNIKOV 

Komunalno podjetje Velenje je kot upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja dolžno na 

svojem oskrbovalnem obmoju zagotoviti redno obvešanje in seznanjanje uporabnikov 

storitev javne službe o pogojih praznjenja in prevzemanju blata iz greznic in malih 

komunalnih istilnih naprav. Pri tem se poslužujemo naslednjih nainov: 

• Pri izdaji soglasja k projektnim pogojem, za  katerega  Komunalno podjetje Velenje 

zaprosi uporabnik javne službe, se v evidenco zavede vrsta greznice (pretona, 

nepretona ) in, ali  gre za MKN, ter velikost omenjenih objektov, na podlagi tega pa 

KP Velenje izdela izda terminski plan praznjenja  in odvoz na istilno napravo. O 

terminu praznjenja KP Velenje obvesti uporabnika pisno, telefonsko ali na kakšen 

drug dogovorjen nain.  

• Glede na velikost greznic, tip, število prikljuenih PE, se doloa terminski plan 

praznjenja in prevzema blata za obdobje pol leta, enega leta, dveh let ali ve let. 
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• Splošne informacije o organiziranosti in poslovanju podjetja v sklopu odvajanja in 

išenja komunalne odpadne in padavinske vode vkljuno z informacijami o drugih 

dejavnostih, ki se uvršajo med storitve javne službe, je mogoe vsakodnevno najti na 

spletnih straneh Komunalnega podjetja Velenje. 

• Novice, ki so za informiranost uporabnikov storitev javnih služb zelo pomembne, so 

obiajno na voljo tudi v lokalnem asopisu. 

• Obvešanje uporabnikov preko zgibank, obvestil poslanih na dom in na spletnih 

straneh. 

Vsi podatki o parametrih oišene vode  in laboratorijski izvidi so vedno na vpogled vsem 

uporabnikom v službi KBT. Uporabniki so o tej možnosti pridobitve podatkov seznanjeni 

preko internetnih strani in preko asopisa. 

5.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC 

Za praznjenje greznic, ki jih Komunalno podjetje zagotavlja, se uporablja vozilo znamke 

IVECO s kombiniranim nainom delovanja. To je venamensko vozilo s platformo za keson,  

na katero se da s preprosto dvižno menjavo namestiti cisterno, v katerega se nato preko 

vakuumske rpalke izrpa greznina goša. To greznino gošo nato spet preko pritiska z 

vakuumsko rpalko odložijo v za to posebej pripravljeno mesto na CN Šoštanj. V primeru 

okvare vozila ali opreme za rpanje, oziroma na obmojih težjega dostopa,  se za praznjenje 

greznic uporablja tudi traktor New Holland s prikljuno cisterno Creina, ki deluje podobno 

kot oprema za rpanje na vozilu IVECO. Sesalne cevi, ki se uporabljajo za rpanje, se 

nabavljajo pri razlinih dobaviteljih glede na ceno, najpogosteje pa so to cevi premera 100 

mm, v opremi vozila pa jih je dolžine približno 30 m. Standardna oprema vozila so tudi razni 

pripomoki, ki se pogosto uporabljajo pri taki vrsti dela (vrvna lestev, kramp, lopata, vedro, 

vrvi, grebljica….). 
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6 KOLIINA ODPADNE VODE 

6.1 PODATKI O KOLIINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI 
NASTAJA NA OBMOJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

Po evidennih podatkih, ki se zbirajo v podatkovni bazi CN Šoštanj, je dospela koliina 

odpadne vode po istilnih napravah sledea: 

Tabela 24: Koliina odpadne vode 

ISTILNA 

NAPRAVA 

obraunski podatek [m3] dejanski podatek [m3] 

CN Šoštanj 2.675.026 5.073.506 

N Šmartno ob Paki 43.008 160.628 

N Kave 15.384 15.620 

N Andraž 3.249 n.p. 

Podatki, podani v tabeli, se med sabo mono razlikujejo. Glavni razlog za odstopanje je, da so 

v obraunskih podatkih zajeti podatki, ki jih ima Komunalno podjetje Velenje zavedene v 

svojih bazah podatkov in so osnova za obraun odvajanja in išenja odplak. Obrauni se 

izdelujejo na podlagi porabe pitne vode in tople sanitarne vode ( po sistemu »kolikor noter, 

toliko ven« ), medtem ko so dejanski podatki s istilne naprave, podatki z merilne naprave, 

kjer je zajeta celotna koliina vode, ki pritee na istilno napravo vkljuno z vso padavinsko 

odpadno vodo. 

6.2 PODATKI O CELOTNI KOLIINI INDUSTRIJSKE ODPADNE 
VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO 

Na obmoju izvajanje javne službe, ki jo izvaja Komunalno podjetje Velenje, se v javno 

kanalizacijo ne odvaja industrijska odpadna voda iz procesov proizvodnje, se pa odvaja 

734.420 m3/leto komunalne odpadne vode iz objektov, ki se jim obraunava dobava mrzle 

vode po višji tarifi kot industrijska odpadna voda in ne kot komunalna odpadna voda iz 

gospodinjstev in ustanov.  
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6.3 NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V 
JAVNO KANALIZACIJO 

Na obmoju javnega kanalizacijskega omrežja v upravljanju KP Velenje ni naprav, ki 

odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo.  

istilno napravo za išenje tehnološke vode ima samo podjetje Gorenje, ki pa preišeno 

vodo odvaja neposredno v reko Pako in ne v kanalizacijski sistem v upravljanju Komunalnega 

podjetja Velenje. 
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7 VZDRŽEVANJE IN IŠENJE KANALSKIH VODOV 

Za vzdrževanje in išenje kanalizacijskega omrežja, ki ga ima Komunalno podjetje Velenje  

v upravljanju, se uporablja ve vozil. V prvi vrsti so to tovorna delovna vozila, z vso 

pripadajoo opremo za tako vrsto dejavnosti. Najnovejše in ve funkcijsko vozilo znamke 

IVECO omogoa preko skupnega delovanja visokotlane in vakuumske rpalke visokotlano 

išenje in hkrati rpanje odpadnega materiala in kanalskih vodov. Odpadni material se nato s 

pritiskom odstrani iz prekata, ki je namenjen za zbiranje le-tega, ali pa se  prekat odpre in se 

material na prekucni nain odstrani iz prekata. 

Za išenje kanalskih vodov se uporablja še starejše vozilo znamke Mercedez - Benz, ki pa 

omogoa samo išenje kanalizacije, medtem ko je potrebno ves odpadni material, ki se pri 

išenju nabere, rono odstraniti iz jaškov kanalizacije. K vsem vozilom spada še vsa dodatna 

oprema, ki je potrebna, da se delo opravi na nain, ki je v dani situaciji najprimernejši in 

najvarnejši. 

Za redne in preventivne preglede kanalskih vodov se uporabljajo kamere znamke Ibak s 

pripadajoo strojno in programsko opremo, ki je namešena v vozilu Mercedez - Benz. Na ta 

nain se preverja kvaliteta izdelave novozgrajenih kanalizacijskih vodov in stanje obstojee 

starejše, predvsem betonske kanalizacije. Pregled s kamero omogoa uinkovito lociranje 

okvar in poškodb na kanalih in je najpomembnejši pokazatelj, kadar je treba dotrajano 

kanalizacijo popraviti,  obnoviti ali zamenjati. 
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Tabela 25: Opisni program vzdrževanja in išenja kanalskih vodov z okvirnim terminskim 
planom 

OPIS DEL TERMINSKI PLAN 

Pregled in išenje razbremenilnikov, 

rpališ odpadnih vod in vtonih objektov 

zalednih vod 

2  x tedensko 

Pregled celotnega omrežja Po potrebi 

Deratizacija kanalizacije 3 x letno 

Praznjenje istilnih jaškov  2 x meseno 

išenje sifonov 1 x meseno 

išenje kanalskih vodov V obdobju 5 let oišeno celotno omrežje v 

upravljanju KP Velenje 

Menjava pokrovov jaškov in tesnjenje v 

primeru ropota  

Po potrebi 

Dvigovanje jaškov na koto terena, obnova 

poškodovanih jaškov 

Po potrebi, ob ugotovitvi neustreznega stanja 

Popravilo dotrajanih odsekov kanalizacije Po potrebi (poškodbe ugotovljene pri 

išenju in pregledu kanalov s kamero) 

Snemanje kanalizacije V obdobju 5 let posneto celotno omrežje v 

upravljanju KP Velenje 

Preventivni servisni pregledi rpalk s strani 

pooblašenega serviserja 

1 x letno  

Periodine elektro meritve na objektih   1 x letno  

Meritve pretokov 1 x letno oz. po potrebi v primeru 

disfunkcionalnosti 

Meritve koliine porabljene energije 1 x meseno 

Vzdrževanje objektov, košnja trave na 

rpališih, ureditev dovoznih poti, 

posodobitev elektro – krmilne opreme   

Po potrebi – na osnovi ugotovljenega stanja 

opreme pri rednih pregledih ali ob 

signaliziranju napak v nadzornem centru na 

CN Šoštanj 

Preizkus tesnosti kanalizacije z vodo in 

zapornimi epi 

Po potrebi, ob potrebnem ugotavljanju 

vodotesnosti 
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8 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIIN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE 

Javno kanalizacijsko omrežje v upravljanju KP Velenje je v pretežni meri mešanega znaaja. 

Kljub temu se v sklopu obnov kanalizacijskega omrežja teži k temu, da se pri vseh obnovah, 

ki se izvajajo, poskuša optimalno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne in padavinske 

vode. Kjer je to možno se padavinska voda iz streh, zelenic ter ostalih privatnih  površin  

odvaja neposredno v bližnji vodotok ali jarek oziroma se v manj urbaniziranih obmojih 

odvaja razpršeno po naravnih odvodnikih. 

Padavinska voda iz cest in ostalih javnih površin se preko rešetk in peskolovov odvaja v javno 

kanalizacijo, odkoder se, preko glavnega kolektorja odvaja na CN. 

Padavinska voda v primerjavi s podatki iz obraunske evidence in dejanskimi podatki iz 

evidence Centralne istilne naprave Šoštanj za posamezne istilne naprave v upravljanju KP 

Velenje predstavlja tudi do 2-kratno koliino odpadne fekalne vode, zato se tem ukrepom v 

KP Velenje posvea velika pozornost. Pri izgradnjah novih vej kanalizacijskega omrežja na 

manj urbaniziranem prostoru izven naselij mestnega znaaja se strogo teži k popolni tesnosti 

kanalov in jaškov pred prevzemom v upravljanje, na kritinih mestih, kjer se priakuje veji 

vdor padavinske vode v jašek, pa se vgrajujejo pokrovi brez zranih lukenj in s tesnili. 

  

Podobni ukrepi se izvajajo tudi na že obstojei kanalizaciji in starih pokrovih jaškov, kjer se 

pri pregledih omrežja ugotavlja veji vdor padavinske vode v kanal. Na teh mestih ponavadi  

zamenjamo pokrove s pokrovi brez zranih lukenj ali pa te luknje zapolnimo s posebno 

hitrovezno betonsko malto, kar nato prepreuje neposredni vtok vode v jašek. 

Kot je že bilo omenjeno, sta javna kanalizacijska sistema Velenje - Šoštanj ter Šmartno ob 

Paki mešanega znaaja, zaradi esar je na sistemu zgrajeno veje število razbremenilnih 

objektov (34 objektov). Le ti so zgrajeni na osnovi veljavnih predpisov v preteklosti, tako da 

ne zadošajo sodobnim zahtevam EU glede varovanja odvodnikov glede prelivanja vode iz 

kanalizacijskih sistemov (ATV-A 128). Posledino prihaja ob prelivanju vode do 

prekomernega onesnaževanja edinega odvodnika v dolini s tako imenovanim prvim istilnim 

valom, kasneje pa se na CN odvaja razredena odpadna voda, ki zmanjšuje uinke išenja. 

Poleg tega neizravnavanje koliin na CN dovedene vode povzroa hidravlino 
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neenakomerno obremenitev CN. Ustrezne zadrževalno - razbremenilne objekte na mešanem 

kanalizacijskem sistemu zahteva tudi veljavna zakonodaja in sicer Uredba o emisiji snovi pri 

odvajanju odpadne vode iz komunalnih istilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007), ki v 8. 

lenu izrecno zahteva izgradnjo objektov zadrževanja prvega naliva padavinske vode (istilni 

val).  V sklopu prioritetnih naložb v bližnji prihodnosti zato nartujemo izgradnjo potrebnega 

števila ZBDV (zadrževalni bazeni deževnih voda).  V KP Velenje smo v preteklem obdobju 

že pridobili preliminarno študijo kanalizacije Velenje – Šoštanj v kateri se je definiralo 

potrebno število ZBDV, ki bi jih na obstojeem mešanem kanalizacijskem sistemu Velenje-

Šoštanj morali zgraditi. Dimenzioniranje potrebnega števila in potrebnih volumnov ZBDV se 

je izvedlo na osnovi izdelanega hidravlinega modela po dinamini metodi EPA z modelom 

SWMM (Storm Water management Model). Upoštevale so se najstrožje zahteve standarda 

ATV-A 128 glede onesnaženja prelite vode, ki namesto koliinske obremenitve odvodnika, 

upoštevajo minimalne masne obremenitve (90 mg/L KPK).  Študija je pokazala da bi morali 

na sistemu zgraditi 23 ZBDV s skupnim volumnom cca. 5.000 m3. 

Preglednica 1 : Situacija predvidene izgradnje zadrževalnih bazenov deževnih voda-ZBDV 
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Ocenjena vrednost izgradnje 23 ZBDV znaša 4.000.000 €. Strošek izgradnje ZBD je velik 

tudi zaradi dejstva, da bo potrebno te objekte zgraditi v urbanem obmoju mest Velenja in 

Šoštanja in da bo s tem strošek umestitve teh objektov ter ureditev javnih površin nad objekti 

zelo visok. Projekt izgradnje ZBDV je bil vkljuen v vlogo za pridobitev nepovratnih 

sredstvih kohezije, vendar smo morali na zahtevo MOP v preteklem letu ta projekt žal izloiti 

iz vloge, kljub argumentiranim ter raunsko podprtimi dokazi o potrebnosti in upravienosti 

izgradnje teh objektov v okviru kohezije.  

V iskanju cenovno ugodnejših variant reševanja te problematike ter preuitvi primerov dobrih 

praks v tujini ugotavljamo, da bi bilo možno število in velikost ZBDV optimirati. Po 

izkušnjah podobno velikih mest v Nemiji je namre mogoe s celovitim pristopom v obliki 

izdelave Generalnega narta odvodnjavanja obeh mest  bistveno zmanjšati stroške 

izgradnje ZBDV ter kasnejše stroške upravljanja in vzdrževanja. Izdelan generalni nart 

odvodnjavanja mest Velenja in Šoštanja namre poleg izvajanja hidravlinega modeliranja z 

upoštevanjem zajezitvene možnosti obstojeega kanalizacijskega sistema, predvideva tudi 

celovito analizo prispevnega obmoja z optimizacijo obstojeega sistema kanalizacije (z  

maksimalna izloitvijo tujih in deževnih voda v sistemu, prepreevanju dežnega odtoka v 

kanalizacijo…. ).  Vrednost izdelave takšnega generalnega narta odvodnjavanja Šaleške 

doline je ocenjena na 350.000 €, vendar bi bil po izkušnjah konni prihranek finannih 

sredstev za izgradnjo tako optimiranega sistema odvodnjavanja obeh mest bistveno višji.  

Zaradi tega bomo v KP Velenje v naslednjih letih poskušali pridobiti potrebna sredstva za 

izdelavo maksimalno racionalne rešitve problematike zadrževanja prvega naliva padavinske 

vode, saj se obvezi izgradnje žal ne bomo mogli izogniti.  
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9 PREDVIDENI STROŠKI PROGRAMA 

Predvideni stroški programa odvajanja in išenja komunalne odpadne in padavinske vode na 

podroju upravljanja Komunalnega podjetja Velenje znašajo 1.260.915 EUR.  

Tabela 26: Stroški odvajanja in išenja 

LABELA ODVAJANJE IŠENJE 

Elektrina energija 12.750 EUR 148.550 EUR 

Energija ostala ( gorivo ) 12.055 EUR 14.910 EUR 

Neposredni stroški dela 183.206 EUR 206.940 EUR 

Vzdrževanje meteorne 

kanalizacije 

30.000 EUR - 

Material za vzdrževanje 23.250 EUR 57.000 EUR 

Storitve za vzdrževanje 80.172 EUR 492.082 EUR 

Skupaj 341.433 EUR 919.482 EUR 

SKUPAJ ODVAJANJE 

IN IŠENJE 

1.260.915 EUR 

Poleg stroškov vzdrževanja javnega sistema odvajanja in išenja komunalne in padavinske 

odpadne vode, zagotavljajo nemotenost in kontinuiteto te obvezne gospodarske javne službe 

tudi vlaganja v obnove in posodobitve sistema iz vira amortizacije.  

Po prenosu celotne infrastrukture odvajanja in išenja komunalne odpadne vode na obine 

ter sklenitvi pogodbe med KPV in obinami o najemu le-te za potrebe izvajanja storitve 

odvajanja in išenja,  je odloitev o obsegu in vrednosti nartovanih obnov  v celoti na strani 

lastnic infrastrukture.  KP Velenje pa je kot strokovno usposobljen upravljalec, lastniku 

dolžan pripraviti vse potrebne strokovne osnove ter plane potrebnih obnov infrastrukture, s 

katerimi se bo zagotavljala varna in nemotena oskrba v skladu z veljavno zakonodajo. S strani 

obin usklajen in potrjen plan naložb je sestavni del poslovnega narta KP Velenje za leto 

2011. Višina nartovanih sredstev za obnovo infrastrukture je pogojena z višino zbrane 

najemnine, ki je sestavni del cene komunalne storitve odvajanja in išenja komunalne 

odpadne in padavinske vode.  
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Ker v preteklih desetletjih cena storitve odvajanja odpadne vode nikoli ni zagotavljala 

finannih sredstev v višini 100 % amortizacije, je (zaradi odpisa amortizacije v breme 

kapitala)  vseskozi prihajalo do zmanjševanja vrednosti infrastrukture. Tako danes znaša 

procent odpisa vrednosti infrastrukture odvajanja odplak 31,8 % oziroma je vrednost 

infrastrukture odvajanja samo še 68,2 % nabavne vrednosti infrastrukture. Boljši rezultat 

glede na infrastrukturo vodooskrbe  je posledica vejega obsega izgradnje novih 

kanalizacijskih sistemov v preteklih 10 letih in  ne obnov na obstojeem sistemu. Premajhna 

vlaganja v obstojee kanalizacijsko omrežje se realno kažejo v podatku, da imamo od 184,6 

km kanalizacije, netesne kar dobro tretjino oziroma 66,4 km. Najve netesne kanalizacije je v 

MOV ( 62,2 km ), v Šoštanju je le-te 3,4 km in v obini ŠMP 0,9 km. Poveani stroški 

vzdrževanja javne kanalizacije ob zmanjšanem prihodku ter nizki ceni storitve so to dejavnost 

pripeljali v podoben položaj kot dejavnost vodooskrbe, to pa pomeni da, sedanji prihodek ne 

omogoa ve oblikovanja potrebnih sredstev amortizacije niti za najnujnejše obnove, kjer so 

prioritetna predvsem odplaila kreditnih obveznosti za investicije v preteklosti. Dodatno so 

podroje obnov in posodobitev obremenili tudi krediti za novogradnje kanalizacije iz bivšega 

finannega vira RR ( v letu 2011 v višini 276.099 €).  Zaradi navedenih dejstev ocenjujemo 

da bomo v leto 2011 prisiljeni prenesti dobrih 420.000 € negativnega prenosa preve

porabljene amortizacije v letih 2009 in 2010. 

V programu oskrbe smo pripravili dva seznama obnov in posodobitev infrastrukture 

kanalizacijskega sistema. Prvi seznam zajema program obnov, ki bi bile potrebne iz vidika 

dobrega gospodarjenja s ciljem postopne obnove netesne kanalizacije v naslednjih 10 letih, 

oziroma zaustavitve trenda nadaljnega zmanjševanja vrednosti infrastrukture. Skupna 

vrednost tega programa obnov znaša 1.166.672 €.  Izvedba tako obsežnega programa obnov v 

letu 2011 ni realna, saj je v letu 2011 nujna maksimalna likvidnostna in bilanna stabilizacija 

dejavnosti  odvajanja odplak, ki bo omogoala samo poplailo zapadlih anuitet kreditov ter 

izvedbo nujnih, nepredvidenih obnov za zagotavljanje varne in nemotene oskrbe.  Vrednost 

tako oblikovanega programa, zajetega v drugem seznamu, znaša 401.672 €. Žal trenutno 

veljavna cena ne omogoa niti realizacijo tega programa, zato bo v letu 2011 nujen dvig cene 

storitve odvajanja, še posebej e želijo lastniki iz tega vira financirati tudi stroške kohezijskih 

projektov. 

Tabela 27: Program potrebnih vlaganj v obnovo infrastrukture 
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Tabela 28: Program nujnih vlaganj v obnovo infrastrukture 
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Na podroju išenja odplak je plan naložb doloen z višino najemnine po najemni pogodbi iz 

leta 2008, ki znaša 867.708 €. Tudi to dejavnost bremenijo stroški preve porabljene 

amortizacije v letih pred zagonom nove CN , kakor tudi dejstvo, da nam je bila nova cena 

išenja odobrena in uveljavljena šele leto dni po prietku obratovanja ( nekasirana in 

odvedena najemnina v višini 330.977€ ).  Prav tako so se v zadnjih dveh letih poveali stroški 

osnovne storitve išenja ( na segmentu konne dispozicije blata ), ki niso bili vkljueni v 

kalkulacijo sedanje cene. Zaradi zakonodaje in zahtev lokalne skupnosti moramo namre

anaerobno obdelano in dehidrirano blato iz CN odvažati na sežig s imer so se stroški  te 

storitve dodatno poveali za 260.000 € letno. Ob dejstvu da so se v zadnjih treh letih poveali 

tudi stroški skoraj vseh surovin in energentov ter nujnosti izvajanja rednega vzdrževanja, 

prihaja do stanja ko s sedanjo ceno ne moremo ve zagotavljati 100 % najemnine po najemni 

pogodbi, zaradi esar je nujen dvig cene po kalkulaciji, ki jo je MOP že potrdilo. Ocenjujemo 

da bomo prisiljeni v leto 2011 prenesti za cca. 626.000 € preve porabljene amortizacije. 
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tudi stroški skoraj vseh surovin in energentov ter nujnosti izvajanja rednega vzdrževanja, 

prihaja do stanja ko s sedanjo ceno ne moremo ve zagotavljati 100 % najemnine po najemni 

pogodbi, zaradi esar je nujen dvig cene po kalkulaciji, ki jo je MOP že potrdilo. Ocenjujemo 
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V programu naložb leta 2011 zaradi navedenih dejstev nismo nartovali investicij v višini 

polne vrednosti najemnine saj moramo tudi na tej dejavnosti konsolidirati likvidno in bilanno 

problematiko. Program nartovanih naložb zato prioritetno zajema : pokrivanje anuitet 

kreditov za izgradnjo CN, nartovan strošek potrebnega  investicijskega vzdrževanja CN 

ter stroškov zavarovanja opreme. V odvisnosti od zbranih sredstev najemnine pa se bodo 

realizirale  tudi ostale potrebne investicije iz spodnjega seznama. 

Tabela 29: Naložbe v sistem išenja komunalne odpadne in padavinske vode 
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Dolgorono zagotavljanje delovanja sistema odvajanja in išenja komunalne in padavinske 

odpadne vode na obmoju Šaleške doline temelji na sprejetih lokalnih operativnih programih 

posameznih obin. Program je predvideval, da bo v obdobju do leta 2020 obmoje Šaleške 

nadstandardno opremljeno z javno kanalizacijo, to pomeni da se bi zgradila javna kanalizacija 

tudi na obmojih, kjer izgradnje le-te nacionalni operativni program ne zahteva. Ta 

predvidevanja so izhajala iz nartovane finanne konstrukcije tega programa, ki je 

predvideval nadaljevanje zbiranje sredstev razširjene reprodukcije.  Zaradi izpada teh sredstev 

bo mogoe v naslednjih letih realizirati samo obvezen program opremljanja, ki se bo 

financiral iz : 

• nepovratnih sredstev kohezije in prorauna RS 

• okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 

• prorauna obin  

• komunalnih prispevkov bodoih uporabnikov. 
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Tudi na podroju sofinanciranja izgradnje javne kanalizacije iz kohezijskih virov  je prišlo v 

preteklem letu do bistveno strožjih kriterijev RS pri upravienosti kandidiranja. Tako so do 

sofinanciranja iz virov kohezije upraviene samo aglomeracije s poselitvijo vejo od 2.000 

PE. To pa pomeni da je iz naše vloge, ki jo po navodili MOP izdelujemo že tri leta izpadla vsi 

nartovani projekti v obini Šmartno ob Paki, v Velenju in Šoštanju pa so v vlogi ostali samo 

projekti opremljanja v aglomeraciji mesta Velenje in Šoštanj. 

V vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev kohezije so tako sedaj vkljuene naslednje 

investicije : 

Tabela 30: Seznam investicij vkljuenih v pridobitev kohezijskih sredstev 

INVESTICIJA - SKUPAJ Investicijska vrednost 
v € 

Izgradnja kanalizacije 
MO VELENJE 1.188.088
Novogradnja kanalizacije Šalek -  Paka levi breg 338.909
Novogradnja kanalizacije Gorica - Zg. Šalek 597.063
Novogradnja kanalizacije Straža 106.426
Novogradnja kanalizacije Podkraj – obmoje Ring 145.690
OBINA ŠOŠTANJ 912.979
Izgradnja manjkajoe kanalizacije Metlee - 2.del 144.656
Novogradnja kanalizacije Koroška cesta v Šoštanju 51.663
Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar) 376.692
Novogradnja kanalizacije Skorno - Florjan 339.968
SKUPAJ INVESTICIJA BREZ PREOSTALIH STROŠKOV 2.101.067
Preostali stroški 500.462
Projektna dokumentacija 84.042
Razpisna dokumentacija 65.845
Nadzor 63.032
Stiki z javnostjo 77.436
Nepredvidena dela (rdea knjiga) 210.107
SKUPAJ CELOTNA INVESTICIJA BREZ DDV 2.601.529
DDV 20% 520.306
SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 3.121.835

Preglednica 2: Program investicij izgradnje primarne kanalizacije s pomojo nepovratnih 
kohezijskih sredstev v obdobju 2010 – 2015 
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V projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki bo financiran z nepovratnimi sredstvi 

kohezije ( 57,4% ) in prorauna RS ( 10,1% ) smo kot upravien strošek uspeli vkljuiti tudi 

izgradnjo potrebnega sekundarnega omrežja. To pomeni da bo tudi izgradnja sekundarnega 

omrežja financirana iz nepovratnih sredstev in da bo vložek lokalnih skupnosti tako za 

izgradnjo primarnega kot tudi sekundarnega omrežja znašal ugodnih 32,5% vrednosti skupne 

investicije. V ta strošek lokalne skupnosti je zajet tudi DDV, ki pa si ga bodo lahko obine 

poraunale. Izdelava vloge je v fazi manjših popravkov prietek fizine izgradnje posameznih 

odsekov pa nartujemo v letu 2011. 

V skladu z zahtevami trenutno veljavnega nacionalnega operativnega programa pa bo 

potrebno do leta 2018 prioritetno zgraditi javno kanalizacijo še na nekaterih obmojih 

poselitve, kjer niso izpolnjeni pogoji za kandidiranje na pridobivanju nepovratnih sredstev, se 

pa izgradnja javne kanalizacije na teh obmojih zahteva. Ta obmoja poselitve so naslednja : 

Mestna obina Velenje: 

• Vinska gora – Podvin ( aglomeracija 20663) 
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• Vinska gora – center ( aglomeracija 20700) 

• Prelska ( aglomeracija 20685) 

• Dokonanje kanalizacije Kave ( aglomeracija 20712) 

Šoštanj: 

• Ravne –strnjeno naselje  ( aglomeracija 20737) 

• Dokonanje kanalizacije Topolšica ( aglomeracija 20788 ) 

Šmartno ob Paki: 

• Dokonanje kanalizacije Šmartno ob Paki ( aglomeracija 20831) 

• Dokonanje izgradnje kanalizacije Reica ( aglomeracija 20834) 

• Paška vas ( aglomeracija 20813) 

• Gavce ( aglomeracija 20837,20838, 20820 ) 

Financiranje izgradnje javne kanalizacije na teh obmojih bo možno iz virov okoljske takse, 

obinskih proraunov ter komunalnih prispevkov bodoih uporabnikov. Po opremljanju teh 

aglomeracij pa bo možno izgradnjo kanalizacije financirati iz vira okoljskih taks še na 

naslednjih obmojih poselitev : 

• MOV (Laze, Pirešica, Lipje, centra Plešivca ter Šentilja, Trebeliško : 

• ŠOŠ ( Lokovica, Florjan-Mežner, Florjan-Grebenšek, Lom-Trkorit, Zavodnje-center ) 

• ŠMP ( Poselitev ŠMP nad šolo, Mali vrh-Podgora, Gorenje-Center ) 

Glede obstojee opremljenosti ter zahtev zakonodaje je v najtežjem položaju obina Šmartno 

ob Paki, kjer so iz vloge za pridobitev nepovratnih sredstev izpadli vsi nartovani projekti, ki 

pa  po drugi strani obravnavajo obmoja obveznega opremljanja z javno kanalizacijo. Za vse 

te projekte bomo do konca leta 2010 izdelali vso potrebno projektno dokumentacijo in 

pridobili gradbena dovoljenja, kar je dobra osnova za iskanje potrebnih drugih-nekohezijskih 

ugodnih ali celo nepovratnih finannih virov RS in EU.  

10 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE 
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Tabela 31: Vzpostavljene evidence v skladu z 18. lenom Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo 
v okviru obvezne obinske gospodarske javne službe odvajanja in išenja komunalne in 
padavinske odpadne vode

EVIDENCA O: VZPOSTAVLJENA NI VZPOSTAVLJENA OPOMBA – OPIS STANJA  

NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA 

STORITVE JAVNE SLUŽBE 
+   

STAVBAH, KI SO PRIKLJUENE 

NA JAVNO KANALIZACIJO 
+   

STAVBAH, IZ KATERIH SE 

KOMUNALNA ODPADNA VODA 

ODVAJA V KANALIZACIJO, KI NI 

JAVNA KANALIZACIJA, IN ISTI V 

MALI KOMUNALNI ISTILNI 

NAPRAVI ALI ZBIRA V 

NEPRETONI GREZNICI 

+ 

  

STAVBAH, KATERIH 

KOMUNALNA ODPADNA VODA SE 

ODVAJA V MALO KOMUNALNO 

ISTILNO NAPRAVO 

+ 

  

STAVBAH, KATERIH 

KOMUNALNA ODPADNA VODA SE 

ODVAJA V OBSTOJEO GREZNICO 

  NEPOPOLNA - 

EVIDENCA SE 

VZPOSTAVLJA  

STAVBAH, KATERIH 

KOMUNALNA ODPADNA VODA SE 

ZBIRA V NEPRETONO GREZNICO 

+  

OBJEKTIH IN NAPRAVAH 

SEKUNDARNEGA IN 

PRIMARNEGA OMREŽJA 

+   

KOMUNALNIH, SKUPNIH IN 

MALIH KOMUNALNIH ISTILNIH 

NAPRAVAH 

+   

NAPRAVAH, KI ODVAJAJO 

INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V 

JAVNO KANALIZACIJO 

 NI TEH NAPRAV 

PRIKLJUKIH STAVB NA JAVNO 

KANALIZACIJO 
+  NEPOPOLNA - 

EVIDENCA SE 

VZPOSTAVLJA

CELOTNI KOLIINI ODVEDENE IN 

PREIŠENE KOMUNALNE 

ODPADNE VODE 

+   

CELOTNI KOLIINI ODVEDENE IN 

PREIŠENE INDUSTRIJSKE 

ODPADNE VODE 

+  

KOLIINAH OBDELANEGA, 

PREDELANEGA IN 

ODSTRANJENEGA BLATA 

+   

KOLIINI KOMUNALNE ODPADNE 

VODE, PREVZETE S PRAZNJENJEM 

NEPOPOLNA – 

EVIDENCA SE 
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NEPRETONIH GREZNIC VZPOSTAVLJA 

UTRJENIH POVRŠINAH, ZA 

KATERE ZAGOTAVLJA 

ODVAJANJE PADAVINSKE VODE 

 - EVIDENCA SE 

VZPOSTAVLJA

IZDANIH POTRDILIH IN 

STROKOVNIH OCENAH PO 

PREDPISIH, KI UREJAJO EMISIJO 

SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNE 

VODE IZ MALIH KOMUNALNIH 

ISTILNIH NAPRAV 

+ 

  

STROŠKIH IZVAJANJA JAVNE 

SLUŽBE 
+   
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Tabela 31: Vzpostavljene evidence v skladu z 18. lenom Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo 
v okviru obvezne obinske gospodarske javne službe odvajanja in išenja komunalne in 
padavinske odpadne vode

EVIDENCA O: VZPOSTAVLJENA NI VZPOSTAVLJENA OPOMBA – OPIS STANJA  

NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA 

STORITVE JAVNE SLUŽBE 
+   

STAVBAH, KI SO PRIKLJUENE 

NA JAVNO KANALIZACIJO 
+   

STAVBAH, IZ KATERIH SE 

KOMUNALNA ODPADNA VODA 

ODVAJA V KANALIZACIJO, KI NI 

JAVNA KANALIZACIJA, IN ISTI V 

MALI KOMUNALNI ISTILNI 

NAPRAVI ALI ZBIRA V 

NEPRETONI GREZNICI 

+ 

  

STAVBAH, KATERIH 

KOMUNALNA ODPADNA VODA SE 

ODVAJA V MALO KOMUNALNO 

ISTILNO NAPRAVO 

+ 

  

STAVBAH, KATERIH 

KOMUNALNA ODPADNA VODA SE 

ODVAJA V OBSTOJEO GREZNICO 

  NEPOPOLNA - 

EVIDENCA SE 

VZPOSTAVLJA  

STAVBAH, KATERIH 

KOMUNALNA ODPADNA VODA SE 

ZBIRA V NEPRETONO GREZNICO 

+  

OBJEKTIH IN NAPRAVAH 

SEKUNDARNEGA IN 

PRIMARNEGA OMREŽJA 

+   

KOMUNALNIH, SKUPNIH IN 

MALIH KOMUNALNIH ISTILNIH 

NAPRAVAH 

+   

NAPRAVAH, KI ODVAJAJO 

INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V 

JAVNO KANALIZACIJO 

 NI TEH NAPRAV 

PRIKLJUKIH STAVB NA JAVNO 

KANALIZACIJO 
+  NEPOPOLNA - 

EVIDENCA SE 

VZPOSTAVLJA

CELOTNI KOLIINI ODVEDENE IN 

PREIŠENE KOMUNALNE 

ODPADNE VODE 

+   

CELOTNI KOLIINI ODVEDENE IN 

PREIŠENE INDUSTRIJSKE 

ODPADNE VODE 

+  

KOLIINAH OBDELANEGA, 

PREDELANEGA IN 

ODSTRANJENEGA BLATA 

+   

KOLIINI KOMUNALNE ODPADNE 

VODE, PREVZETE S PRAZNJENJEM 

NEPOPOLNA – 

EVIDENCA SE 
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NEPRETONIH GREZNIC VZPOSTAVLJA 

UTRJENIH POVRŠINAH, ZA 

KATERE ZAGOTAVLJA 

ODVAJANJE PADAVINSKE VODE 

 - EVIDENCA SE 

VZPOSTAVLJA

IZDANIH POTRDILIH IN 

STROKOVNIH OCENAH PO 

PREDPISIH, KI UREJAJO EMISIJO 

SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNE 

VODE IZ MALIH KOMUNALNIH 

ISTILNIH NAPRAV 

+ 

  

STROŠKIH IZVAJANJA JAVNE 

SLUŽBE 
+   
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 
79/2009 in 51/2010), 4., 24., 111., 112. in 149.  člena Zakona o varstvu 
okolja(ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 
66/06-odl. US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), 3., 4., 5., 7. in 12. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 
30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), 9 in 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 28. 
člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 35/2006, 41/2008), 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik MOV, št. 15/2006, 
26/2007 in 18/2008) in 13. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne ter 
padavinske vode na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV št. 
8/2009), na svoji 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel

SKLEP
O POTRDITVI PROGRAMA OSKRBE 
S PITNO VODO V MESTNI OBČINI 

O POTRDITVI PROGRAMA OSKRBE 
S PITNO VODO V MESTNI OBČINI 

O POTRDITVI PROGRAMA OSKRBE 
VELENJE ZA LETO 2011

1. člen
Svet Mestne občine Velenje potrjuje program oskrbe s pitno 
vodo v Mestni občine Velenje za leto 2011.

2. člen
Sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:  352-05-0003/2011
Datum:   15. 2. 2011

                                                                                                  
                         Župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, s.r.
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1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE..................................................................................... 3
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Program pripravil: 

Petra Stropnik, univ.dipl.inž.grad. 

Vodja PE VO – KA      Direktor KP Velenje  

Primož Rošer, dipl.inž.grad.    Marijan Jedovnicki, univ.dipl.inž.kem. 
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1 OSNOVNI PODATKI 

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE 

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. se je s Sklepom Okrožnega sodiša v Celju v letu 1998 
preoblikovalo iz javnega podjetja popolne odgovornosti v družbo z omejeno odgovornostjo, s 
sedežem Koroška 37/b, Velenje. Kot javno podjetje je bilo ustanovljeno s strani treh obin – 
Mestne obine Velenje ter obin Šoštanj in Šmartno ob Paki. 

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. se kot izvajalec tako obveznih kot tudi izbirnih javnih 
gospodarskih služb ukvarja z naslednjimi dejavnostmi: 

- Oskrba s pitno vodo (zajem, priprava in distribucija pitne vode) 
- Odvajanje in išenje odpadnih voda 
- Oskrba s toplotno in s hladilno energijo ter z zemeljskim plinom 
- Pokopališka dejavnost s pogrebnimi storitvami; 

NAZIV: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE D.O.O. 
NASLOV: KOROŠKA CESTA 37/B, 3320 VELENJE 
ID DDV: SI55713998 
ODGOVORNA OSEBA: Primož Rošer, dipl.inž.grad. 
KONTAKTNA OSEBA: Petra Stropnik 
TELEFONSKA ŠT: 03 8961 250 
E-POŠTA: petra.stropnik@kp-velenje.si 
ORGANIZACIJSKA 
OBLIKA IZVAJALCA 
JAVNE SLUŽBE:  

JAVNO PODJETJE 

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo 

S 1.1.2010 sta se podpisali pogodba o prenosu komunalne infrastrukture na obine ter 
pogodba o poslovnem najemu, saj skladno s Slovenskimi raunovodskimi standardi 2006 po 
31.12.2009 evidentiranje osnovnih sredstev infrastrukture kot sredstev v upravljanju in 
dolgoronih obveznosti do obin za sredstva v upravljanju ni ve mogoe. 

Zaradi zgoraj navedenega dejstva ukinitev sredstev v upravljanju od obin in javnega podjetja 
zahteva dogovor o novi ureditvi razmerij glede uporabe infrastrukture in izvajanja 
gospodarskih javnih služb. Obine, ki so po novem lastnice komunalne infrastrukture, so tako 
s Komunalnim podjetjem Velenje d.o.o. sklenile pogodbo o poslovnem najemu, s katero s 
1.1.2010 Komunalno podjetje Velenje d.o.o. postane najemnik komunalne infrastrukture 
dejavnosti oskrbe z vodo, dejavnosti odvajanja odpadnih voda, dejavnosti išenja odpadnih 
voda, pogrebno-pokopališke dejavnosti, oskrbe s toplotno energijo, dejavnosti hlajenja ter 
dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom in še naprej izvaja navedene gospodarske javne 
službe.    
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1.2 OBMOJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. - PE Vodovod - Kanalizacija upravlja z vodovodnim 
omrežjem Mestne obine Velenje, Obine Šoštanj ter Obine Šmartno ob Paki, nekaj 
vodovoda pa sega tudi v kraje, kot so Mozirje, Polzela in Mislinja.  

Vodovodno omrežje sestavljajo trije oz. štirje vodovodni sistemi: 
- vodovodni sistem Velenje – Šoštanj 
- vodovodni sistem Šmartno ob Paki 
- vodovodni sistem Cirkovce 
- vodovodni sistem Prelska1; 

Z dokonno izgradnjo vodovoda Vinska Gora smo v letu 2008 na centralni vodooskrbni 
sistem Velenje - Šoštanj prikljuili do takrat loen vodovodni sistem Prelska. V letu 2009 je 
vodovodni sistem Prelska pretežno še vedno deloval kot samostojni vodovodni sistem, od 
prietka leta 2010 pa se konstantno napaja iz vodovodnega sistema Velenje – Šoštanj.  

IME OBINE 
ID 

OBINE ŠTEVILO PREBIVALCEV
2

ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO 
VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE 

SLUŽBE 

Mestna obina Velenje 133 33142 32144 
Obina Šoštanj 126 8507 7438 
Obina Šmartno ob Paki 125 3186 2633 
Obina Polzela3 173 5763 5274 

Obina Dobrna 155 2076 14 
Obina Mislinja 76 Ni podatka 12 
Obina Mozirje 79 Ni podatka 54 
Obina Žalec 190 Ni podatka 21 

Tabela 2: Seznam obin 

OBINA 
MID 

OBINE 
IME NASELJA MID NASELJA 

ŠT. 
PREBIVALCEV 

V NASELJU 

ŠTEVILO PREBIVALCEV, 
KI SE S PITNO VODO 

OSKRBUJEJO V OKVIRU 
JAVNE SLUŽBE 

MOV5 11027610 Arnae 10144604 284 280 
MOV 11027610 Beve 10144639 274 274 
MOV 11027610 rnova 10146283 368 271 
MOV 11027610 Hrastovec 10144680 320 291 

MOV 11027610 
Janškovo 

Selo 
10146453 155 128 

MOV 11027610 Kave 10144698 479 475 
MOV 11027610 Laze 10144701 428 423 
MOV 11027610 Lipje 10146585 407 382 
MOV 11027610 Lopatnik 10146623 32 31 

MOV 11027610 
Lopatnik pri 

Velenju 
10145007 73 0 

                                                
1 Vodovodni sistem Prelska je s prietkom leta 2010 povezan s centralnim vodovodnim sistemom Velenje – 
Šoštanj. 
2 Za Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki in Polzelo po podatkih iz CRP (centralni register prebivalcev) – oktober 
2009, za ostale obine po podatkih CRP - januar 2008; 
3 Obine Polzela, Dobrna, Mislinja, Mozirje in Žalec niso lastnice tega vodovoda; 
4 Št. prebivalcev, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda Velenje – Šoštanj;  
5 MOV … Mestna obina Velenje; 



16. februar 2011 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04-2011 / stran 59

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.   Program oskrbe s pitno vodo

- 5 - 

MOV 11027610 Ložnica 10144728 192 182 

MOV 11027610 
Paka pri 
Velenju 

10144744 439 340 

MOV 11027610 
Paški 

Kozjak 
10144779 234 124 

MOV 11027610 Pirešica 10146780 145 130 
MOV 11027610 Plešivec 10144787 426 250 
MOV 11027610 Podgorje 10144809 168 164 

MOV 11027610 
Podkraj pri 

Velenju 
10144817 733 733 

MOV 11027610 Prelska 10146933 270 207 
MOV 11027610 Silova 10144641 197 186 
MOV 11027610 Šenbric 10144990 164 160 
MOV 11027610 Škale 10144892 896 880 

MOV 11027610 
Škalske 

Cirkovce 
10144906 173 149 

MOV 11027610 
Šmartinske 
Cirkovce 

10144914 77 65 

MOV 11027610 Velenje 10144965 25770 25742 
MOV 11027610 Vinska Gora 10147131 378 306 

Tabela 3/1: Seznam naselij – Mestna obina Velenje 

OBINA 
MID 

OBINE 
IME NASELJA MID NASELJA 

ŠT. 
PREBIVALCEV 

V NASELJU 

ŠTEVILO PREBIVALCEV, 
KI SE S PITNO VODO 

OSKRBUJEJO V OKVIRU 
JAVNE SLUŽBE 

Šoštanj 11027547 Bele Vode 10144612 282 172 
Šoštanj 11027547 Florjan 10145015 839 812 
Šoštanj 11027547 Gaberke 10144655 712 692 
Šoštanj 11027547 Lokovica 10144710 914 884 
Šoštanj 11027547 Ravne 10144825 1106 672 

Šoštanj 11027547 
Skorno pri 
Šoštanju 

10144868 387 370 

Šoštanj 11027547 
Šentvid pri 
Zavodnju 

10144884 43 0 

Šoštanj 11027547 Šoštanj 10144949 2728 2727 
Šoštanj 11027547 Topolšica 10144957 1199 1109 
Šoštanj 11027547 Zavodnje 10144981 293 0 

Tabela 3/2: Seznam naselij – Obina Šoštanj 

OBINA 
MID 

OBINE 
IME NASELJA MID NASELJA 

ŠT. 
PREBIVALCEV 

V NASELJU 

ŠTEVILO PREBIVALCEV, 
KI SE S PITNO VODO 

OSKRBUJEJO V OKVIRU 
JAVNE SLUŽBE 

Šmartno ob Paki 11027539 Gavce 10144663 411 406 
Šmartno ob Paki 11027539 Gorenje 10144671 132 82 
Šmartno ob Paki 11027539 Mali Vrh 10144736 391 345 
Šmartno ob Paki 11027539 Paška Vas 10144752 227 220
Šmartno ob Paki 11027539 Podgora 10144795 199 180 

Šmartno ob Paki 11027539 
Reica ob 

Paki 
10144833 461 264 

Šmartno ob Paki 11027539 Skorno 10144850 213 167 
Šmartno ob Paki 11027539 Slatina 10144876 229 59 

Šmartno ob Paki 11027539 
Šmartno ob 

Paki 
10144922 654 654 

Šmartno ob Paki 11027539 Veliki Vrh 10144973 256 256 
Tabela 3/3: Seznam naselij – Obina Šmartno ob Paki 
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OBINA 
MID 

OBINE 
IME NASELJA MID NASELJA 

ŠT. 
PREBIVALCEV 

V NASELJU 

ŠTEVILO PREBIVALCEV, 
KI SE S PITNO VODO 

OSKRBUJEJO V OKVIRU 

JAVNE SLUŽBE 
6

Polzela 21428035 / / / 527 
Dobrna 21427705 / / / 14 
Mislinja 11027113 / / / 12 
Mozirje 11027920 / / / 54 
Žalec 21428124 / / / 21 

Tabela 3/4: Seznam naselij – ostale obine 

                                                
6 Št. prebivalcev, ki se oskrbujejo z vodo iz vodooskrbnega sistema, ki je v upravljanju KP Velenje; 
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OBINA 
MID 

OBINE 
IME NASELJA MID NASELJA 

ŠT. 
PREBIVALCEV 

V NASELJU 

ŠTEVILO PREBIVALCEV, 
KI SE S PITNO VODO 

OSKRBUJEJO V OKVIRU 

JAVNE SLUŽBE 
6

Polzela 21428035 / / / 527 
Dobrna 21427705 / / / 14 
Mislinja 11027113 / / / 12 
Mozirje 11027920 / / / 54 
Žalec 21428124 / / / 21 

Tabela 3/4: Seznam naselij – ostale obine 

                                                
6 Št. prebivalcev, ki se oskrbujejo z vodo iz vodooskrbnega sistema, ki je v upravljanju KP Velenje; 
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1.3 PREDPISI, KI DOLOAJO NAIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

OBINA Velenje MID OBINE 11027610 
PREDPIS O DOLOITVI IZVAJALCA 

JAVNE SLUŽBE 
DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O LOKALNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH V MOV 
15.10.2008 

Uradni vestnik Mestne obine Velenje 
 ( št. 18-2008, str. 49 ) 

PREDPIS O NAINU IZVAJANJA 
JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O LOKALNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH V MOV 
15.10.2008 

Uradni vestnik Mestne obine Velenje 
 ( št. 18-2008, str. 49 ) 

DRUGI PREDPISI, KI DOLOAJO 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S 

PITNO VODO 
DATUM OBJAVE OBJAVA 

Odlok o oskrbi s pitno vodo 3.10.2001 
Uradni vestnik Mestne obine Velenje 

( Št. 355-0008/2001-200 ) 
Odlok o varstvu virov pitne vode 

na obmoju Mestne obine Velenje 
3.10.2001 

Uradni vestnik Mestne obine Velenje 
( Št. 355-0007/2001-200 ) 

Tabela 4/1: Obinski predpisi – Mestna obina Velenje 

OBINA Šoštanj MID OBINE 11027547 
PREDPIS O DOLOITVI IZVAJALCA 

JAVNE SLUŽBE 
DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽBAH V OBINI 

ŠOŠTANJ 
20.4.2001 

Uradni list Obine Šoštanj 
( ŠT. 03-20/2001 ) 

PREDPIS O NAINU IZVAJANJA 
JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽBAH V OBINI 

ŠOŠTANJ 
20.4.2001 

Uradni list Obine Šoštanj 
( ŠT. 03-20/2001 ) 

DRUGI PREDPISI, KI DOLOAJO 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S 

PITNO VODO 
DATUM OBJAVE OBJAVA 

Odlok o oskrbi s pitno vodo 10.12.2001 
Uradni list Obine Šoštanj 

( Št. 05-24/2001 ) 
Tabela 4/2: Obinski predpisi – Obina Šoštanj 

OBINA Šmartno ob Paki MID OBINE 11027539 
PREDPIS O DOLOITVI IZVAJALCA 

JAVNE SLUŽBE 
DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽBAH V OBINI 

ŠMARTNO OB PAKI 
20.10.1998 

Uradni vestnik Mestne obine Velenje 
( ŠT. 633/98 ) 

   
PREDPIS O NAINU IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE 
DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽBAH V OBINI 

ŠMARTNO OB PAKI 
20.10.1998 

Uradni vestnik Mestne obine Velenje 
( ŠT. 633/98 ) 

DRUGI PREDPISI, KI DOLOAJO 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S 

PITNO VODO 
DATUM OBJAVE OBJAVA 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na 
obmoju obine Šmartno ob Paki 

28.2.2005 
Uradni vestnik Mestne obine Velenje 

( Št. 352-05-01/2005 ) 
Tabela 4/3: Obinski predpisi – Obina Šmartno ob Paki 



      16. februar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 62  / Številka 04-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.   Program oskrbe s pitno vodo

- 8 - 

Poleg obinskih predpisov, ki so navedeni v tabelah 4/1 do 4/3, se v KP Velenje pri izvajanju 
storitev v zvezi z vodooskrbo poslužujemo tudi internih pravilnikov, ki so bili izdelani na 
podlagi državnih in obinskih predpisov za to dejavnost, kot sta: 

- Pravilnik o tehnini izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Mestni obini 
Velenje, Obini Šoštanj in Obini Šmartno ob Paki (osnutek), 

- Pravilnik o tehnini izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na obmoju 
Obine Šmartno ob Paki; 

Še vedno je v postopku priprave osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo, ki ga je kot obinski 
predpis, vezan na oskrbo s pitno vodo, potrebno pripraviti v skladu z veljavnim Pravilnikom o 
oskrbi s pitno vodo. V tem okviru smo že pripravili osnovne podatke ter definirali tudi 
oskrbovalna obmoja, katera so za obmoje obin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki že 
pripravljena in so na vpogled v *.pdf obliki v sklopu prilog Programa oskrbe s pitno vodo.   

Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne 
obine Velenje dne 3.10.2001, je bil zasnovan tudi Pravilnik o tehnini izvedbi in uporabi 
vodovodnih objektov in naprav na obmoju Obine Šmartno ob Paki. Vzporedno z zasnovo 
Odloka o oskrbi s pitno vodo bo potrebno poskrbeti, da bodo izdelani in sprejeti novelirani 
tehnini pravilniki za vse tri obine (Mestno obino Velenje, Obino Šoštanj in Obino 
Šmartno ob Paki). 
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2 JAVNI SISTEMI ZA OSKRBO S PITNO VODO 

2.1 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE UPRAVLJAVCA JAVNEGA VODOVODA 

EVIDENCA O: VZPOSTAVLJENA NI VZPOSTAVLJENA OPOMBA – OPIS STANJA 
NASELJIH, KJER SE 

ZAGOTAVLJA STORITVE 
JAVNE SLUŽBE 

+   

STAVBAH, KI NISO 
OSKRBOVANE S PITNO VODO 

NA PODLAGI STORITEV 
JAVNE SLUŽBE 

+   

VODNIH VIRIH PITNE VODE, V 
UPRAVLJANJU +   

CELOTNI KOLIINI IZ 
JAVNEGA VODOVODA 
ODVZETE PITNE VODE 
ZARADI OPRAVLJANJA 

STORITEV JAVNE SLUŽBE 

+   

CELOTNI KOLIINI IN 
NAMENU PORABE IZ 

JAVNEGA VODOVODA 
ODVZETE PITNE VODE ZA 

RABO PITNE VODE, ZA 
KATERO SE NE 

ZAGOTAVLJAJO STORITVE 
JAVNE SLUŽBE 

+   

OBJEKTIH IN OPREMI 
JAVNEGA VODOVODA +   
HIDRANTIH IN JAVNIH 
HIDRANTNIH OMREŽIJ +   

Tabela 5: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih

2.2 VODOVODNI SISTEM 

Kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja imamo v oskrbi približno 620 km cevovoda, s 
pomojo katerega se s pitno vodo oskrbuje pretežni del Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob 
Paki.  

ID VS IME VS 
SEZNAM AGLOMERACIJ, 
KI JIH VS NAPAJA - IME 

ID AGLOMERACIJ 

1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Andraž nad Polzelo 8242, 8254, 8284, 8290 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Arnae 536 20674 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Bele Vode 357 20776 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Beve 595 20692 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Beve 639 20702 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Beve 644 20709, 20710 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Gaberke 129 20732 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Hrastovec 161 20606 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Hrastovec 243 20619 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Kave 599 20711, 20712 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Laze 361 20705 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Lipje 496 20663 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Lipje 593 20690 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Lipje 598 20695 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Lipje 634 20699 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Lokovica 284 20792, 20793 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Lokovica 290 20766 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Lokovica 306 20770 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Paški Kozjak 296 20630 
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1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Pirešica 587 20688 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Plešivec 201 20613 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Podgorje 305 20634 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Podkraj 9563 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Podkraj pri Velenju 596 20693 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Ravne 159 20737 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Ravne 173 20740 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Škale 238 20617 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Škale 244 20620 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Škale 50 20603 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Škale 601 20696 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Topolšica 218 20749 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj Topolšica 219 20750 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj 15 20787 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj 25 20791 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj 28 20790 
1122 Vodovodni sistem Velenje-Šoštanj 9 20788 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Gavce 216 20820 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Gavce 256 20837 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Gavce 257 20838 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Gorenje 163 20808 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Mali Vrh 221 20823 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Mali Vrh 230 20827 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Paška Vas 182 20813 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Reica ob Paki 127 20801 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Reica ob Paki 253 20834 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 220 20822 
1123 Vodovod Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 250 20831 
1124 Vodovod Cirkovce Škalske Cirkovce 230 20616 
1125 Vodovod Prelska Prelska 582 20685 
1125 Vodovod Prelska Prelska 636 20700 

Tabela 6: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju 

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. - PE VO-KA ima skladno s Pravilnikom o oskrbi s pitno 
vodo izdelane aglomeracije, t.j. grafini prikaz oskrbovalnih obmoij7, ki so razvršena v 
naslednje podskupine: 

- Poselitvena obmoja, ki morajo biti opremljena z enim funkcionalno zaokroženim 
vodovodom, 

- Poselitvena obmoja, ki morajo biti opremljena z enim ali ve javnimi vodovodi, 
- Poselitvena obmoja, ki so lahko opremljena z enim ali ve zasebnimi vodovodi; 

Pogoji za opredelitev posameznih oskrbovalnih obmoij so navedeni v 11. lenu omenjenega 
pravilnika. 

                                                
7 Opremljenost naselij je na razpolago tudi v obliki *.shp datotek. 
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2.3 OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA8

2.3.1 KARAKTERISTIKE VODOVODNIH SISTEMOV9

Vodovodni sistem Velenje – Šoštanj je najobsežnejši sistem, ki je v upravljanju KP Velenje. 
Vodne vire, ki oskrbujejo s pitno vodo celotno obmoje Mestne obine Velenje in Obine 
Šoštanj, lahko opredelimo kot vzhodne in zahodne. S teh dveh strani se napaja celotni 
vodovodni sistem, katerega skupna dolžina znaša ve kot 520 km in ki je v osnovi oblikovan 
kot krožni sistem. 

JAVNI VODOVOD Velenje - Šoštanj 
ID/zaporedna št. 1122 

ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] 235.866 VKLJUNO Z DN 80 
VODOHRAN 54 
RPALIŠE 40 

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE 15 

NAPRAVA ZA PRIPRAVO 
PITNE VODE GRMOV VRH, 

AVTOMATINI  
( KVARPESKOVNI IN 

AKTIVNOOGLJIKOVI ) FILTRI 
ZA PRIPRAVO PITNE VODE V 
RPALIŠU JABLANICE, 13 
DOZIRNIH POSTAJ KLORA; 

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 
ZAŠITO VODONOSNIKA 14 

VSAKO VODOVARSTVENO 
OBMOJE ZAJEMA  

CONE I, II, IN III;

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI 
ZAJETJA -VODNI VIRI ( 23 ) 
RAZBREMENILNIKI ( 16 )

KOLIINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m3] 
10 4.510.000 ZAJETE KOLIINE VODE IZ 

VODNIH VIROV ( M3/LETO ) 
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

DECEMBER 2006 

Tabela 7/1: Objekti in oprema javnega vodovoda Velenje – Šoštanj 

Vrsta omrežja Dolžina ( m ) 
Transportno omrežje 43.601
Primarno omrežje 57.978
Sekundarno omrežje 286.322
HP - terciarno omrežje 122.902

Skupna vsota 510.80311

Tabela 7/1-a: Razvrstitev cevi glede na namen ( VS Velenje – Šoštanj ) 

                                                
8 Uporabljeni so podatki, ki so razpoložljivi v asu nastajanja programa (t.j. stanje v oktobru 2010); 

9 Podatki o dolžinah cevi glede na namen, material oz. starost so dobljeni iz katastra KP Velenje. V podanih 
koliinah niso vkljuene cevi, ki niso bile katastrsko posnete, ampak so evidentirane zgolj na podlagi 
pripovedovanj; 

10 Podatek glede na zajete koliine iz vodnih virov v letu 2009; 

11 Podatek se navezuje izkljuno na katastrsko posneti vodovod; 
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Material cevi Dolžina ( m ) 
AC  19.656
Beton (vse vrste ) 749
DUKTIL 67.531
JEKLO 16.888
LTZ 4.961
PE 331.593
POCINKANA 2.084
PVC 67.341

Skupna vsota 510.803 
Tabela 7/1-b: Razvrstitev cevi glede na material ( VS Velenje – Šoštanj ) 

Starost vodovoda  Dolžina ( m ) 
od 0 do 10 let 145.683
od 11 do 20 let 144.712
od 21 do 30 let 132.193
od 31 do 40 let  48.498
od 41 do 50 let 35.192
nad 50 let 4.524

Skupaj 510.803 
Tabela 7/1-c: Razvrstitev cevi po starosti ( VS Velenje – Šoštanj ) 

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.   Program oskrbe s pitno vodo

- 13 - 

Vodovodni sistem Šmartno ob Paki je bistveno manjši sistem v primerjavi s centralnim 
vodovodnim sistemom Velenje - Šoštanj. Skupna dolžina cevovoda tega sistema znaša dobrih 
70 km, obmoje tako Šmartnega ob Paki kot okoliških zaselkov pa se oskrbuje z vodo, ki se 
zajema v vodarni Šmartno ob Paki, v vodarni Reica ter preko vrtine Podgora. 

JAVNI VODOVOD Šmartno ob Paki 
ID/zaporedna št. 1123 

ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] 23.698 VKLJUNO Z DN 80 
VODOHRAN 9 
RPALIŠE 9 

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE 2 
2 DOZIRNI POSTAJI  

ZA KLOR 

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 
ZAŠITO VODONOSNIKA 2  

VSAKO VODOVARSTVENO 
OBMOJE ZAJEMA  

CONE I, II, IN III 
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI ZAJETJA -VODNI VIRI ( 3 ) 

KOLIINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m3] 209.000 ZAJETE KOLIINE VODE IZ 
VODNIH VIROV ( M3/LETO ) 

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

DECEMBER 2006 

Tabela 7/2: Objekti in oprema javnega vodovoda Šmartno ob Paki 

Vrsta omrežja Dolžina ( m ) 
Primarno omrežje 7.405
Sekundarno omrežje 45.421
HP - terciarno omrežje 18.396

Skupna vsota 71.222 
Tabela 7/2-a: Razvrstitev cevi po namenu ( VS Šmartno ob Paki ) 

Material cevi Dolžina ( m ) 
AC  1.572
DUKTIL 1.719
JEKLO 62
LTZ 10
PE  44.100
POCINKANA 494
PVC 23.266

Skupna vsota 71.222 
Tabela 7/2-b: Razvrstitev cevi glede na material ( VS Šmartno ob Paki ) 

Starost vodovoda Dolžina ( m ) 
od 0 do 10 let 12.954
od 11 do 20 let 32.475
od 21 do 30 let 16.676
od 31 do 40 let 584
od 41 do 50 let 8.533

Skupaj 71.222 
Tabela 7/2-c: Razvrstitev cevi po starosti ( VS Šmartno ob Paki ) 
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Vodovodni sistem Šmartno ob Paki je bistveno manjši sistem v primerjavi s centralnim 
vodovodnim sistemom Velenje - Šoštanj. Skupna dolžina cevovoda tega sistema znaša dobrih 
70 km, obmoje tako Šmartnega ob Paki kot okoliških zaselkov pa se oskrbuje z vodo, ki se 
zajema v vodarni Šmartno ob Paki, v vodarni Reica ter preko vrtine Podgora. 

JAVNI VODOVOD Šmartno ob Paki 
ID/zaporedna št. 1123 

ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] 23.698 VKLJUNO Z DN 80 
VODOHRAN 9 
RPALIŠE 9 

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE 2 
2 DOZIRNI POSTAJI  

ZA KLOR 

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 
ZAŠITO VODONOSNIKA 2  

VSAKO VODOVARSTVENO 
OBMOJE ZAJEMA  

CONE I, II, IN III 
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI ZAJETJA -VODNI VIRI ( 3 ) 

KOLIINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m3] 209.000 ZAJETE KOLIINE VODE IZ 
VODNIH VIROV ( M3/LETO ) 

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

DECEMBER 2006 

Tabela 7/2: Objekti in oprema javnega vodovoda Šmartno ob Paki 

Vrsta omrežja Dolžina ( m ) 
Primarno omrežje 7.405
Sekundarno omrežje 45.421
HP - terciarno omrežje 18.396

Skupna vsota 71.222 
Tabela 7/2-a: Razvrstitev cevi po namenu ( VS Šmartno ob Paki ) 

Material cevi Dolžina ( m ) 
AC  1.572
DUKTIL 1.719
JEKLO 62
LTZ 10
PE  44.100
POCINKANA 494
PVC 23.266

Skupna vsota 71.222 
Tabela 7/2-b: Razvrstitev cevi glede na material ( VS Šmartno ob Paki ) 

Starost vodovoda Dolžina ( m ) 
od 0 do 10 let 12.954
od 11 do 20 let 32.475
od 21 do 30 let 16.676
od 31 do 40 let 584
od 41 do 50 let 8.533

Skupaj 71.222 
Tabela 7/2-c: Razvrstitev cevi po starosti ( VS Šmartno ob Paki ) 
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Vodovodna sistema Cirkovce in Prelska sta zelo majhna sistema. Njune osnovne 
karakteristike so prikazane v sledeih tabelah. 

JAVNI VODOVOD Cirkovce 
ID/zaporedna št. 1124 

ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] 2.396 VKLJUNO Z DN 80 
VODOHRAN 5 
RPALIŠE 4 
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE  1  DOZIRNA POSTAJA KLORA 

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 
ZAŠITO VODONOSNIKA 3 

2 OBMOJI ZAJEMATA CONE 
I, II, III, 1 OBMOJE PA JE 
OŽJE VODOVARSTVENO 

OBMOJE ( CONA II )  
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI ZAJETJA -VODNI VIRI ( 6 ) 

KOLIINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m3] 18.600 ZAJETE KOLIINE VODE IZ 
VODNIH VIROV ( M3/LETO ) 

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

DECEMBER 2006 

Tabela 7/3: Objekti in oprema javnega vodovoda Cirkovce 

Vrsta omrežja Dolžina ( m ) 
Sekundarno omrežje 11.574
HP - terciarno omrežje 4.115

Skupna vsota 15.689 
Tabela 7/3-a: Razvrstitev cevi po namenu ( VS Cirkovce ) 

Material cevi Dolžina ( m ) 
JEKLO 4
PE  15.683
POCINKANA 2

Skupna vsota 15.689 
Tabela 7/3-b: Razvrstitev cevi glede na material ( VS Cirkovce ) 

Starost vodovoda Dolžina ( m ) 
od 0 do 10 let 1.358
od 11 do 20 let 0
od 21 do 30 let 14.331

Skupaj 15.689 
Tabela 7/3-c: Razvrstitev cevi po starosti ( VS Cirkovce ) 
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JAVNI VODOVOD Prelska 
ID/zaporedna št. 1125 

ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] 3.063 VKLJUNO Z DN 80 
VODOHRAN 1 
RPALIŠE 0 
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE 1  DOZIRNA POSTAJA KLORA

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 
ZAŠITO VODONOSNIKA 1 1 VODOVARSTVENO 

OBMOJE S CONO I, II, III 

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI ZAJETJA -VODNI VIRI ( 1 ) 

KOLIINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m3] 16.600 ZAJETE KOLIINE VODE IZ 
VODNIH VIROV ( M3/LETO ) 

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

DECEMBER 2006 

Tabela 7/4: Objekti in oprema javnega vodovoda Prelska 

Vrsta omrežja Dolžina ( m ) 
Sekundarno omrežje 4.747
HP - terciarno omrežje 3.052

Skupna vsota 7.799 
Tabela 7/4-a: Razvrstitev cevi po namenu ( VS Prelska ) 

Material cevi Dolžina ( m ) 
DUKTIL 770
PE 6.946
PVC 83

Skupna vsota 7.799 
Tabela 7/4-b: Razvrstitev cevi glede na material ( VS Prelska ) 

Starost vodovoda Dolžina ( m ) 
od 0 do 10 let 2.463
od 11 do 20 let 546
od 21 do 30 let 893
od 31 do 40 let 3.897

Skupaj 7.799 
Tabela 7/4-c: Razvrstitev cevi po starosti ( VS Prelska ) 

Vodovodni sistem Prelska je do konca leta 2009 deloval kot samostojni sistem, hidravlino 
loen od centralnega vodovodnega sistema Velenje – Šoštanj, eprav se je v letu 2007 fizino 
povezal s slednjim in sicer z namenom, da se v primeru neustrezne vodooskrbe iz 
vodovodnega sistema Prelska obravnavano obmoje napaja iz sistema Velenje – Šoštanj.  

S prietkom leta 2010 se je izvedla združitev vodovodnega sistema Prelska s centralnim 
vodovodnim omrežjem Velenje – Šoštanj v hidravlino enovit vodooskrbni sistem, izvir 
Prelska pa se trenutno ne uporablja, vendar še vedno ostaja v funkciji kot rezervni vodni izvir, 
ki ga je možno koristiti v primeru izrednih razmer.
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2.3.2 PROGRAM NARTOVANIH OBNOVITVENIH DEL V LETU 2011 

Po prenosu celotne infrastrukture vodooskrbe na obine ter sklenitvi pogodbe med KPV in 
obinami o najemu infrastrukture za potrebe izvajanja storitve vodooskrbe, je odloitev o 
obsegu in vrednosti nartovanih obnov  v celoti na strani lastnic infrastrukture, KP Velenje pa 
je kot strokovno usposobljen upravljavec lastniku dolžno pripraviti vse potrebne strokovne 
osnove ter plane potrebnih obnov infrastrukture, s katerimi se bo zagotavljala varna in 
nemotena oskrba v skladu z veljavno zakonodajo.  

S strani obin usklajen in potrjen plan naložb je sestavni del poslovnega narta KP Velenje za 
leto 2011. Višina nartovanih sredstev za obnovo infrastrukture je pogojena z višino zbrane 
najemnine, ki je sestavni del cene komunalne storitve vodooskrbe.  

Ker v preteklih desetletjih cena storitve vodooskrbe nikoli ni zagotavljala finannih sredstev v 
višini 100 % amortizacije, je (zaradi odpisa amortizacije v breme kapitala)  vseskozi prihajalo 
do zmanjševanja vrednosti infrastrukture. Tako danes znaša procent odpisa vrednosti 
infrastrukture kar 68,5% oziroma je vrednost infrastrukture vodooskrbe samo še 31,5%
nabavne vrednosti infrastrukture. Takšen odraz premajhnih vlaganj se realno kaže tudi na 
samem sistemu z nenehnim poveevanjem števila okvar cevovodov ter dotrajanosti opreme in 
naprav. Zaradi zagotavljanja varne in nemotene oskrbe in nekaterih skupnih investicij z 
obinami je bilo predvsem v zadnjih sedmih letih nujno v obnove vlagati ve sredstev, kot jih 
je bilo z veljavno ceno mo oblikovati, s imer je prihajalo do negativnega prenosa preve
porabljene amortizacije v naslednja leta. Dodatno so podroje obnov in posodobitev 
obremenili tudi krediti za novogradnje vodovodov iz bivšega finannega vira RR.  
Ocenjujemo, da bomo iz navedenih razlogov v leto 2011 prisiljeni prenesti preko 1,0 milj. € 
negativnega prenosa preve porabljene amortizacije.  

Zaradi navedenih dejstev smo za ponazoritev problematike v programu oskrbe pripravili dva 
seznama obnov in posodobitev infrastrukture. Prvi seznam zajema program obnov, ki bi bile 
potrebne z vidika dobrega gospodarjenja oziroma zaustavitve trenda nadaljnjega 
zmanjševanja vrednosti infrastrukture. Skupna vrednost tega programa obnov znaša  
3.469.740 €.  

Izvedba tako obsežnega programa obnov v letu 2011 ni realna, saj je v letu 2011 nujna 
maksimalna likvidnostna in bilanna stabilizacija dejavnosti vodooskrbe, ki bo omogoala 
samo poplailo zapadlih anuitet kreditov ter izvedbo nujnih, nepredvidenih obnov za 
zagotavljanje varne in nemotene oskrbe.  Vrednost tako oblikovanega programa, zajetega v 
drugem seznamu, znaša 613.695 €. Žal trenutno veljavna cena ne omogoa niti realizacije 
tega programa, zato bo v letu 2011 nujen dvig cene storitve vodooskrbe, še posebej, e želijo 
lastniki iz tega vira financirati tudi stroške kohezijskih projektov. 
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Seznam 1 : Program potrebnih vlaganj v obnovo infrastrukture 
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Seznam 2 : Program nujnih vlaganj v obnovo infrastrukture 
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Seznam 2 : Program nujnih vlaganj v obnovo infrastrukture 
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2.4 RPALIŠA  

ZAP. ŠT. RPALIŠE - IME
ID 

VODOVODNEGA 
SISTEMA

ŠT. 
INSTALIRANIH 
RPALK

SKUPNA MO
INSTALIRANIH 
RPALK [kW]

KOLIINA 
PORABLJENE 
ELEKTRINE 

ENERGIJE 
[kWh/leto] 

1 rp. rnova 1122 1 1,1 3.639 
2 rp. Gavce 1123 2 4,4 16.070 
3 rp. Veliki Vrh 1 1123 2 22 29.518 
4 rp. Veliki Vrh 2 1123 1 5,5 13.155 

5 
rp. Šmartno ob 

Paki - zajetje 
1123 2 13 46.603 

6 rp. Reica - zajetje 1123 3 18,5 59.652 

7 
rp. Reica RP_2  

- vrtina 
1123 1 2,5 El. iz Podgore 

8 rp. Farija 1122 2 3 2.133 
9 rp. Florjan - Skorno 1122 2 22 19.340 
10 rp. Acman 1122 4 23 7.997 
11 rp. Topolšica 1122 1 110 6 
12 rp. Topolšica 2 1122 1 15 13.616 
13 rp. Lom 1122 2 15 26.121 
14 rp. Lokovica 1122 2 15 30.419 
15 rp. Podgorje 1122 2 13 18.433 
16 rp. Ropere 1122 2 8 25.761 
17 rp. Kave 1122 3 22,5 122.726 
18 rp. Gorica 1122 3 30 90.596 
19 rp. Škale - novo 1122 2 1,5 230 
20 rp. Škale - Gaberke 1122 2 8 39.377 
21 rp. Plešivec 1 1122 2 6 11.006 
22 rp. Kranjev Vrh 1122 2 8 10.430 
23 rp. Zr. Jašek 1122 2 13 31.662 
24 rp. Martinšek 1122 2 4,4 5.418 
25 rp. Zgornji Šalek 1122 2 8 8.356 
26 rp. ujež 1122 3 122,3 187 
27 rp. Konovo 1122 3 6,6 87.095 

28 
rp. Gorenje – 

Skorno I 
1123 1 7,5 14.011 

29 
rp. Gorenje – 

Skorno II 
1123 1 5,5 6.553 

30 rp. Podgora 1123 2 2,2 25.00012

31 
rp. Skornšek - 

hidrofor 
1122 1 0,75 492 

32 rp. Lipje I 1122 2 4,2 El. iz Vinske 
Gore 1 in 2 33 rp. Lipje II 1122 2 6 - ni ve v uporabi 

34 rp. Podlubela I 1122 1 2,2 52.830 
35 rp. Mravljakov Vrh 1122 2 4,4 81.595 
36 rp. Šenbric 1122 2 1,1 73.056 
37 rp. Beve 1 1122 2 4,4 

14.820 
38 rp. Beve 2 1122 2 6 
39 rp. Veniški Vrh 1122 2 8 4.280 

40 
rp. Gaberke - 

Pristava 
1122 2 3 2.526 

41 rp. Paški Kozjak I 1122 2 15 
17.292 

42 rp. Paški Kozjak II 1122 2 8 
43 rp. Jablanice 1122 4 17,6 79.731 

                                                
12 Ocenjena vrednost (ni realnih podatkov zaradi menjave števca med letom); 
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44 rp. Špik 1122 2 6 2.000 
45 rp. Kolaj 1124 1 2,2 53.510 
46 rp. Krhovan 1124 1 7,5 1.340 
47 rp. Višinski 1124 1 3 

140.767 
48 rp. Borovnik 1124 2 4,1 
49 rp. Vinska Gora 1 1122 2 22 

28.289 
50 rp. Vinska Gora 2  1122 2 22 
51 rp. Vinska Gora 3 1122 2 30 7.494 
52 rp. Vinska Gora 4 1122 2 4,4 4.361 
53 rp. Ravne 1122 2 5,4 6.589 
54 Hidrofor Podlubela 1122 1 1,1 20013

55 Vrtina Cirkovce 1124 1 1,5 
El. iz Višinski-

Borovnik 
Tabela 8: Lastnosti rpališ

                                                
13 Ocenjena vrednost (ni realnih podatkov); 
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2.5 KOLIINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE 

V letu 2009 je bilo v vse štiri vodovodne sisteme distribuiranih 4.754.353 m3 pitne vode, 
prodanih pa 3.306.507 m3 pitne vode. Polovico distribuirane koliine pitne vode je bilo 
prodane uporabnikom storitev javne službe, slabo petino za namen izvajanja obrti in za 
industrijo, medtem ko kar 30% distribuiranih koliin predstavljajo vodne izgube (t.j. 
tehnološke in nekontrolirane vodne izgube skupaj). 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

KOLIINA 
VODE, KI JO 
ODVZEMAJO 
UPORABNIKI 

STORITEV 
JAVNE 

SLUŽBE* 
[m3/leto] 

KOLIINA VODE, 
KI JO ODVZEMAJO 

ODJEMALCI, KI 
NISO UPORABNIKI 
STORITEV JAVNE 
SLUŽBE*  [m3/leto] 

- obrt, industrija 

ODLOBA MOP 
ŠT. - VPIŠI ŠT. 

ODLOBE 
14

JAVNE POVRŠINE 
ZA KATERE 
IŠENJE 
OZIROMA 

NAMAKANJE SE 
VODA 

ZAGOTAVLJA IZ 
JAVNEGA 

VODOVODA [m2] 

KOLIINA 
ODVZETE ZA 
IŠENJE 
OZIROMA 

NAMAKANJE 

VODE [m3/leto] 
15

1122 2.342.748 809.538 / 1.040.000 16 7500 
1123 117.333 10.177 / Ni podatka 1700 
1124 8.726 258 / 0 0 

1125 17.379 348 / 0 0 

Tabela 9: Koliine odvzete vode 

Za potrebe industrije se na raun posodobljene tehnologije proizvodnje proda vse manj vode, 
zato se koliina porabljene vode iz leta v leto zmanjšuje.  

Glede na to, da je izdatnost vodnih virov in njihova razpoložljivost (gre predvsem za problem 
motnosti vode na vodnem viru) vseskozi konstantna, ni pa predvidene izrazite porasti 
prebivalstva na tem obmoju, pri zagotavljanju zadostnih koliin pitne vode v prihajajoem 
letu ne bi smelo biti vejih problemov. Lahko se celo priakuje, da bo kljub zadostnim 
koliinam pitne vode koliina porabljene (oz. prodane) vode še padla, saj uporabniki storitev 
javne službe z njo vse bolj premišljeno ravnajo (varujejo) – podoben trend padanja prodanih 
koliin pitne vode za posamezna gospodinjstva se v obdobju zadnjih nekaj let že opaža. 

V prihajajoem obdobju se posebnih težav v zvezi z oskrbo s pitno vodo ne priakuje, saj 
izvajamo to dejavnost skladno z narti za zmanjševanje vodnih izgub ter skladno z nartom 
zagotavljanja rezervnih vodnih virov. 

                                                
14 Pridobivanje vodnih dovoljenj je še v teku. 
15 Del tehnoloških izgub ( poraba vode iz omrežja kolektivne komunalne rabe ); 
16 Izvaja se mokro pometanje cest in išenje cestne kanalizacije v MOV – približno 1.040.000 m2, medtem ko 
se zalivanje zelenih površin ne izvaja, saj to do sedaj ni bilo potrebno. V primeru ekstremnih razmer pa je 
predvidenih za zalivanje ( oz. namakanje ) 18.200 m2 cvetlinih gred in zelenic ( podatek za MOV );  
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2.5 KOLIINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE 

V letu 2009 je bilo v vse štiri vodovodne sisteme distribuiranih 4.754.353 m3 pitne vode, 
prodanih pa 3.306.507 m3 pitne vode. Polovico distribuirane koliine pitne vode je bilo 
prodane uporabnikom storitev javne službe, slabo petino za namen izvajanja obrti in za 
industrijo, medtem ko kar 30% distribuiranih koliin predstavljajo vodne izgube (t.j. 
tehnološke in nekontrolirane vodne izgube skupaj). 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

KOLIINA 
VODE, KI JO 
ODVZEMAJO 
UPORABNIKI 

STORITEV 
JAVNE 

SLUŽBE* 
[m3/leto] 

KOLIINA VODE, 
KI JO ODVZEMAJO 

ODJEMALCI, KI 
NISO UPORABNIKI 
STORITEV JAVNE 
SLUŽBE*  [m3/leto] 

- obrt, industrija 

ODLOBA MOP 
ŠT. - VPIŠI ŠT. 

ODLOBE 
14

JAVNE POVRŠINE 
ZA KATERE 
IŠENJE 
OZIROMA 

NAMAKANJE SE 
VODA 

ZAGOTAVLJA IZ 
JAVNEGA 

VODOVODA [m2] 

KOLIINA 
ODVZETE ZA 
IŠENJE 
OZIROMA 

NAMAKANJE 

VODE [m3/leto] 
15

1122 2.342.748 809.538 / 1.040.000 16 7500 
1123 117.333 10.177 / Ni podatka 1700 
1124 8.726 258 / 0 0 

1125 17.379 348 / 0 0 

Tabela 9: Koliine odvzete vode 

Za potrebe industrije se na raun posodobljene tehnologije proizvodnje proda vse manj vode, 
zato se koliina porabljene vode iz leta v leto zmanjšuje.  

Glede na to, da je izdatnost vodnih virov in njihova razpoložljivost (gre predvsem za problem 
motnosti vode na vodnem viru) vseskozi konstantna, ni pa predvidene izrazite porasti 
prebivalstva na tem obmoju, pri zagotavljanju zadostnih koliin pitne vode v prihajajoem 
letu ne bi smelo biti vejih problemov. Lahko se celo priakuje, da bo kljub zadostnim 
koliinam pitne vode koliina porabljene (oz. prodane) vode še padla, saj uporabniki storitev 
javne službe z njo vse bolj premišljeno ravnajo (varujejo) – podoben trend padanja prodanih 
koliin pitne vode za posamezna gospodinjstva se v obdobju zadnjih nekaj let že opaža. 

V prihajajoem obdobju se posebnih težav v zvezi z oskrbo s pitno vodo ne priakuje, saj 
izvajamo to dejavnost skladno z narti za zmanjševanje vodnih izgub ter skladno z nartom 
zagotavljanja rezervnih vodnih virov. 

                                                
14 Pridobivanje vodnih dovoljenj je še v teku. 
15 Del tehnoloških izgub ( poraba vode iz omrežja kolektivne komunalne rabe ); 
16 Izvaja se mokro pometanje cest in išenje cestne kanalizacije v MOV – približno 1.040.000 m2, medtem ko 
se zalivanje zelenih površin ne izvaja, saj to do sedaj ni bilo potrebno. V primeru ekstremnih razmer pa je 
predvidenih za zalivanje ( oz. namakanje ) 18.200 m2 cvetlinih gred in zelenic ( podatek za MOV );  
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3 JAVNO HIDRANTNO OMREŽJE IN NJEGOVO VZDRŽEVANJE 

V skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo in s predpisom, ki na podroju varstva pred 
požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij, je ena pomembnejših nalog 
upravljavca javnega vodovoda vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, 
prikljuenih nanj. 

Vsak hidrant se vsaj enkrat letno pregleda in preizkusi. Kot rezultat preizkusa se zabeležijo 
podatki o statinem in dinaminem tlaku ter premeru ronika.  

Komunalno podjetje Velenje je kot upravljavec obravnavanega vodooskrbnega sistema 
dolžno skrbeti za javno hidrantno omrežje, prikljueno na javni vodovod, ter zagotavljati 
vodo za primer požara in gasilske vaje za prepreevanje požara skladno s Pravilnikom o 
tehninih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov ter Zakonom o varstvu pred 
požarom. 

Upravljanje, izvajanje meritev ter redno vzdrževanje hidrantnega omrežja se izvaja na osnovi 
vsakoletnih pogodb s posamezno obino, na obmoju katere upravljamo s hidrantnim 
omrežjem. Pogodbe temeljijo na izdelanih in ovrednotenih programih, ki jih izdelamo v 
Komunalnem podjetju Velenje. Storitev upravljanja in vzdrževanja hidrantnega omrežja se na 
osnovi navedenih pogodb financira iz obinskih proraunov. V osnutku programa za leto 
2011 je predvidena višina sredstev za zagotavljanje vzdrževanja in nujnih obnov hidrantnega 
omrežja cca. 84.000 EUR (MO Velenje 45.000 EUR, Obina Šoštanj 24.000 EUR in Obina 
Šmartno ob Paki 15.000 EUR). Natanno bo višina nartovanih sredstev doloena s 
pogodbami, ki jih KPV sklene s posamezno obino. Tak nain upravljanja hidrantnih omrežij 
je na obmoju Šaleške doline uveljavljen že dolga leta in kot tak natanno izpolnjuje vse 
zahteve 38. lena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.  

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILO 
HIDRANTOV 
NA OMREŽJU 

ALI SISTEM 
ZAGOTAVLJA 

DOVOLJ 
POŽARNE 

VODE [DA/NE] 

PREDVIDENI 
STROŠKI 

VZDRŽEVANJA ZA 
LETO 2011 

[EUR/prebivalca*leto] 

ŠTEVILO 
PRESKUSOV 
DELOVANJA 
HIDRANTOV 

[št./na leto] 

KARTA 
HIDRANTNEGA 

OMREŽJA 
PRILOGA 
[DA/NE] 

1122 688 Da 1,4 1 Da 
1123 72 Da 1,7 1 Da 
1124 6 Da 1,6 1 Da 
1125 10 Da 1,4 1 Da 

Tabela 10: Javno hidrantno omrežje 
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4 VODNI VIRI PITNE VODE 

4.1 OPIS 

VIR PITNE 
VODE - IME 

ID 
VODNEGA 

VIRA 

X 
VODNEGA 

VIRA 

Y 
VODNEGA 

VIRA 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

KOLIINA 
ODVZETE VODE V 
LETU 2009 [m3/leto]  

ŠTEVILKA 
ODLOBE O VODNI 

PRAVICI 
17

Zajetje 
Doli 1 1 142615,5 517681,2 1122 

Doli 1 in 3 je 
zajeto 628, Doli 2 

ni v uporabi 

Zajetje 
Doli 2 2 142598,9 517647,8 1122  

Zajetje 
Doli 3 3 142516,8 517559,9 1122  

Zajetje 
Toplice 

8094 140889,3 514055,0 1122 2.087.853  

Zajetje 
Lampret 1 

8031 138423,6 513108,3 1122 

Izvir Kova ni v 
uporabi, na ostalih 

virih smo zajeli 
7.648 

Zajetje 
Lampret 2 

8032 138424,7 513111,2 1122  

Zajetje 
Lampret 3 4 138219,0 513031,1 1122  

Zajetje Kova 8036 137666,4 511936,4 1122  
Zajetje Loan 8035 137735,0 512287,2 1122  
Zajetje ujež 8037 137589,6 511655,1 1122  
Zajetje Lepek 8039 141137,4 508902,0 1122 ni v uporabi  

Zajetje  
Škale-Gaberke 

8030 139592,1 507822,3 1122 ni v uporabi  

Zajetje 
Jablanice 1 

8033 137026,3 513331,5 1122 28.141 
VD št.  

35504 - 828/2004 
( 29.12.2004 ) 

Zajetje 
Jablanice 2 

8034 136940,0 513159,0 1122 0  
VD št.  

35504 - 828/2004 
( 29.12.2004 ) 

Zajetje 
Ljubija 

8019 139891,7 495784,7 1122 1.816.003 
VD št.  

35504 - 828/2004 
( 29.12.2004 ) 

Zajetje Mazej 8015 141306,5 500227,2 1122 495.694  
Zajetje 

Topolšica 1 5 140026,7 501657,6 1122 

0 
Zajetje 

Topolšica 2 6 139949,7 501726,9 1122  

Zajetje 
Topolšica 3 7 140038,8 501636,8 1122  

Zajetje 
Bele Vode 1 8 140888,3 497233,2 1122 

69.774 
Zajetje 

Bele Vode 2 
8021 140741,6 497142,5 1122  

Zajetje 
Razpodovnik 

8020 140421,6 498190,0 1122 9.221  

Zajetje Etena 9 140697,5 494934,3 1122 18.044  
rpališe 
Šmartno 
ob Paki 

8235 132217,4 502535,8 1123 85.500  

rpališe 8236 130531,0 503963,7 1123 99.283  

                                                
17 Pridobitev vodnih dovoljenj za veino navedenih vodnih virov je še v teku.  

- Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja (VD št. 35504 - 813/2004 ); 
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Reica 
Vrtina 

Podgora 10 131040,2 504226,0 1123 23.897  

Zajetje 
Cirkovce1-viš. 11 139594,4 512007,2 1124 

Izvir Cirkovce 1 ni 
v uporabi, ostali 
skupaj 18.624 

Zajetje 
Cirkovce2-viš. 12 139603,3 512009,6 1124  

Zajetje 
Cirkovce3-viš. 13 139612,5 512017,6 1124  

Zajetje 
Cirkovce1-

niž. 
14 139310,5 511678,7 1124  

Zajetje 
Cirkovce2-

niž. 
15 139334,2 511645,2 1124  

Vrtina 
Cirkovce 

8044 139283,1 511665,4 1124 0  

Zajetje 
Prelska 

8038 132388,4 514715,4 1125 16.644  

Tabela 11: Seznam vodnih virov 

4.2 OZNAEVANJE 

ID VODNEGA 
VIRA 

PREDPIS O ZAVAROVANJU 
(DATUM IN OBJAVA) 

VODOVARST-
VENO 

OBMOJE 
DA/NE 

OBSTOJEE 
ŠTEVILO OZNAK 

VODOVARSTVENIH 

OBMOIJ [št.] 
18

NOVE OZNAKE 
VODOVARSTVENIH 

OBMOIJ [št.] 
19

KOMENTAR 

1 
Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Obine Mislinja (št. 353 -
02/98, 29.1.1998 – Uradni list RS) 

Da    

2 
Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Obine Mislinja (št. 353 -
02/98, 29.1.1998 – Uradni list RS) 

Da    

3 
Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Obine Mislinja (št. 353 -
02/98, 29.1.1998 – Uradni list RS) 

Da    

4 
Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Obine Mislinja (št. 353 -
02/98, 29.1.1998 – Uradni list RS) 

Da    

8031 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8032 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

5 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8036 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8035 Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

Da    

                                                
18 Vsak vodni vir je opremljen s tablo, ki oznauje ožje obmoje zajetja, ter še s tremi oznakami – za obmoje 
cone I, cone II in cone III. 
19 Nobeno od vodovarstvenih obmoij še ni opremljeno z novimi tablicami, ki bi bile v skladu s Pravilnikom o 
kriterijih za oznaevanje vodovarstvenega obmoja in obmoja kopalnih voda. 
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(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

8037 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8039 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8030 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8033 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8034 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8019 

Odlok o varstvenih pasovih vodnega 
vira Ljubije  

(št. 324-2/83-1, 29.7.1983 –Uradni 
vestnik Obine Velenje ) 

Da    

8015 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

6 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

7 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

8 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

9 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

8021 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

8020 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

10 
Strokovne podlage za zašito 

vodnega vira Etena (GEOKO, d.o.o. 

– november 2003 ) 
20

Da    

8235 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

                                                
20 Za vodni vir Etena ni bilo izdelanega posebnega odloka o varstvu vodnega vira, bile pa so izdelane strokovne podlage za 
zašito le-tega; 
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(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

8037 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8039 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8030 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8033 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8034 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8019 

Odlok o varstvenih pasovih vodnega 
vira Ljubije  

(št. 324-2/83-1, 29.7.1983 –Uradni 
vestnik Obine Velenje ) 

Da    

8015 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

6 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

7 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

8 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

9 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

8021 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

8020 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

10 
Strokovne podlage za zašito 

vodnega vira Etena (GEOKO, d.o.o. 

– november 2003 ) 
20

Da    

8235 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov in termalnih vrelcev na 

obmoju obine Velenje 
(št. 3, 17.5.1984 – Uradni vestnik 

Obine Velenje ) 

Da    

                                                
20 Za vodni vir Etena ni bilo izdelanega posebnega odloka o varstvu vodnega vira, bile pa so izdelane strokovne podlage za 
zašito le-tega; 
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8236 Ni posebnega predpisa 
21 Da    

11 Ni posebnega predpisa Ne    

12 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

13 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

14 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

15 Ni posebnega predpisa Da    

16 Ni posebnega predpisa Da    

8044 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8038

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

Tabela 12: Oznaevanje vodnih virov 

Vsi vodni viri, ki so v upravljanju KP Velenje, so vkljuno z vodovarstvenimi pasovi 
oznaeni in varovani skladno s predpisi, ki so navedeni v zgornji tabeli. 

Do sedaj je bila pristojnost doloevanja vodovarstvenih pasov ter ukrepov na teh obmojih na 
strani obin, novi zakon o vodah pa je te odloke razveljavil, vendar doloa, da se ti še 
uporabljajo vse do sprejetja novih predpisov. V vladnem aktu, ki bo doloal posamezna 
vodovarstvena obmoja ter ukrepe varovanja le-teh, bodo za vsako posamezno vodno telo 
doloeni tudi roki za pripravo narta postavitve tabel, kar je sicer naloga upravljavca javnega 
vodovodnega omrežja, v tem primeru Komunalnega podjetja Velenje.  

V letu 2008 je bila predvidena menjava starih tabel, ki oznaujejo vodne vire ter 
vodovarstvena obmoja, z novimi tablami, ki naj bi bile izdelane skladno s Pravilnikom o 
kriterijih za oznaevanje vodovarstvenega obmoja in obmoja kopalnih voda, vendar glede 
na to, da je potrebno še poakati na sprejem in uveljavitev vladnega akta o zavarovanju za 
zadevna vodovarstvena obmoja, se narti o postavitvi tabel prestavijo za nedoloen as oz. 
do takrat, ko bo dotini akt pripravljen ter sprejet. 

KP Velenje je v letu 2004 v skladu s tedaj veljavno zakonodajo podalo vlogo za pridobitev 
vodnih dovoljenje za naše vodne vire, vendar so postopki na strani države zaradi velikega 
števila vlog, zelo dolgotrajni. Do sedaj smo pridobili vodna dovoljenja za vodni vir Ljubija in 
Jablanice, za ostale vodne vire, pa nam vodnih dovoljenj še niso izdali. Medtem se je nekoliko 
spremenila zakonodaja, kjer je doloeno da vodna dovoljenja pridobijo obine, prav tako pa je 
potrebna dopolnitev naše vloge iz leta 2004 z izdelavo hidrogeoloških poroil za posamezne 

                                                
21 Za nekatere vodne vire ni bilo izdelanega posebnega odloka o varstvu vodnih virov. Varstvo teh virov se 
izvaja skladno z elaboratom z naslovom Zašita obstojeih in predvidenih vodnih virov za potrebe dolgorone 
oskrbe s pitno vodo v Mestni obini Velenje, Obini Šoštanj in Obini Šmartno ob Paki, ki je sestavni del 
Odloka o varstvu virov pitne vode na obmoju Mestne obine Velenje; 
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vodne vire. Zaradi tega smo po dogovoru z obinami na osnovi njihovih pooblastil, že v letu 
2010 prieli z aktivnostmi za dopolnitev vloge, ki jo moramo oddati do 1.4.2011.  
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8236 Ni posebnega predpisa 
21 Da    

11 Ni posebnega predpisa Ne    

12 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

13 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

14 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

15 Ni posebnega predpisa Da    

16 Ni posebnega predpisa Da    

8044 

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

8038

Odlok o varstvu virov pitne vode na 
obmoju Mestne obine Velenje 

(št. 355-0007/2001-200, 3.10.2001 – 
Uradni vestnik MOV) 

Da    

Tabela 12: Oznaevanje vodnih virov 

Vsi vodni viri, ki so v upravljanju KP Velenje, so vkljuno z vodovarstvenimi pasovi 
oznaeni in varovani skladno s predpisi, ki so navedeni v zgornji tabeli. 

Do sedaj je bila pristojnost doloevanja vodovarstvenih pasov ter ukrepov na teh obmojih na 
strani obin, novi zakon o vodah pa je te odloke razveljavil, vendar doloa, da se ti še 
uporabljajo vse do sprejetja novih predpisov. V vladnem aktu, ki bo doloal posamezna 
vodovarstvena obmoja ter ukrepe varovanja le-teh, bodo za vsako posamezno vodno telo 
doloeni tudi roki za pripravo narta postavitve tabel, kar je sicer naloga upravljavca javnega 
vodovodnega omrežja, v tem primeru Komunalnega podjetja Velenje.  

V letu 2008 je bila predvidena menjava starih tabel, ki oznaujejo vodne vire ter 
vodovarstvena obmoja, z novimi tablami, ki naj bi bile izdelane skladno s Pravilnikom o 
kriterijih za oznaevanje vodovarstvenega obmoja in obmoja kopalnih voda, vendar glede 
na to, da je potrebno še poakati na sprejem in uveljavitev vladnega akta o zavarovanju za 
zadevna vodovarstvena obmoja, se narti o postavitvi tabel prestavijo za nedoloen as oz. 
do takrat, ko bo dotini akt pripravljen ter sprejet. 

KP Velenje je v letu 2004 v skladu s tedaj veljavno zakonodajo podalo vlogo za pridobitev 
vodnih dovoljenje za naše vodne vire, vendar so postopki na strani države zaradi velikega 
števila vlog, zelo dolgotrajni. Do sedaj smo pridobili vodna dovoljenja za vodni vir Ljubija in 
Jablanice, za ostale vodne vire, pa nam vodnih dovoljenj še niso izdali. Medtem se je nekoliko 
spremenila zakonodaja, kjer je doloeno da vodna dovoljenja pridobijo obine, prav tako pa je 
potrebna dopolnitev naše vloge iz leta 2004 z izdelavo hidrogeoloških poroil za posamezne 

                                                
21 Za nekatere vodne vire ni bilo izdelanega posebnega odloka o varstvu vodnih virov. Varstvo teh virov se 
izvaja skladno z elaboratom z naslovom Zašita obstojeih in predvidenih vodnih virov za potrebe dolgorone 
oskrbe s pitno vodo v Mestni obini Velenje, Obini Šoštanj in Obini Šmartno ob Paki, ki je sestavni del 
Odloka o varstvu virov pitne vode na obmoju Mestne obine Velenje; 
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vodne vire. Zaradi tega smo po dogovoru z obinami na osnovi njihovih pooblastil, že v letu 
2010 prieli z aktivnostmi za dopolnitev vloge, ki jo moramo oddati do 1.4.2011.  
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5 ZASEBNI VODOVODI NA OBMOJU OBINE 

V Komunalnem podjetju Velenje še vedno ne razpolagamo z evidencami zasebnih vodovodov 
niti ne s podatki o upravljavcih le-teh. Doloitev upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so 
dolžni vzpostaviti in voditi evidenco o zasebnih vodovodih in le-to posredovati izvajalcu 
javne službe, je naloga in obveznost posamezne lokalne skupnosti, vendar teh podatkov s 
strani posameznih obin še nismo pridobili.  

V Komunalnem podjetju Velenje razpolagamo z informacijami o obstoju vejih zasebnih 
vodovodov in sicer: 

- Obina Šoštanj:  Zavodnje, pretežni del naselja Ravne, del Topolšice, Šentvid,  
zgornji predel Belih Vod; 

- Obina Velenje: Vinska Gora, Loke, del Paškega Kozjaka (Lešnik-Jurk); 

V naselju Ravne se je že kar nekaj objektov, ki so se do sedaj oskrbovali iz zasebnih 
vodovodov, prikljuilo na javni vodovod. Žal je bilo s tega stališa realiziranih le 10% 
potrebnih prikljuitev, zato se bo takoj, ko bodo na razpolago nova finanna sredstva, 
nadaljevalo z izgradnjo javnega vodovoda. 

Kar se tie oskrbe s pitno vodo v Vinski Gori, je bil na tem obmoju v letu 2007 zgrajen javni 
vodovod, ki je bil financiran s strani Mestne obine Velenje. Veina objektov na tem obmoju 
je na javni vodovod že prikljuena, vendar še vedno uporabljajo tudi vodo iz zasebnih 
vodovodov, nekaj objektov pa je še takih, ki jih je potrebno na novi vodovod še prikljuiti. 
Komunalno podjetje Velenje skladno z dogovorom z MO Velenje še vedno nudi redno 
strokovno pomo zasebnemu vodovodu, ki se oskrbuje z vodo iz vodohrana Pirešica.  

Podatkov o ostalih manjših zasebnih vodovodih v KP Velenje nimamo. V letu 2008 smo v 
vednost zaeli prejemati vodna dovoljenja za zasebne vodne vire, ki so jih posamezniki 
pridobili s strani Ministrstva za okolje in prostor (ARSO) in lahko služijo kot osnova za 
vzpostavitev evidence zasebnih vodovodov, za katero je zadolžena posamezna lokalna 
skupnost. Na podlagi vodnih dovoljenj, ki jih prejemamo v doloenih asovnih intervalih, se 
postopoma vzpostavlja evidenca izdanih vodnih dovoljenj tako za javno vodooskrbo kot za 
lastno oskrbo s pitno vodo (tudi v obliki prostorskih plasti).   

V letu 2008 smo vse tri obine pisno obvestili o nujnosti izdelave informacijske baze 
podatkov o zasebnih vodovodih v posameznih obinah ter doloitvi upravljavcev na teh 
vodovodih v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo. Žal potrebnih podatkov še vedno 
nimamo. 
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5.1 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE UPRAVLJAVCEV ZASEBNIH VODOVODOV 

IME ZASEBNEGA VODOVODA UPRAVLJAVEC 

ID ZASEBNEGA VODOVODA REGISTRIRAN 
[DA/NE] 

EVIDENCA  VZPOSTAVLJENA NI VZPOSTAVLJENA OPOMBA – OPIS STANJA 
NASELJU, KJER 
ZAGOTAVLJATE STORITVE 

   
STAVBAH, KI SO 
PRIKLJUENE NA ZASEBNI 
VODOVOD 

   

VODNIH VIRIH PITNE VODE, 
KI OSKRBUJEJO POSAMEZNI 
ZASEBNI VODOVOD 

   

KOLIINI IN NAMENU 
PORABE IZ ZASEBNEGA 
VODOVODA ODVZETE PITNE 
VODE 

   

OBJEKTIH IN OPREMI 
ZASEBNEGA VODOVODA 

   
HIDRANTIH IN ZASEBNIH 
HIDRANTNIH OMREŽJIH  

   

Tabela 13: Vzpostavljene evidence zasebnih vodovodov 

5.2 PODATKI O ZASEBNIH VODOVODNIH SISTEMIH 

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA  

IME 
ZASEBNEGA 
VODOVODA 

NASELJA, KI 
JIH OSKRBUJE 

UPRAVLJAVEC 
ZASEBNEGA 
VODOVODA 

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV 

SEZNAM  
AGLOMERACIJ, 
KI JIH SISTEM 
OSKRBUJE 

SEZNAM  ID 
AGLOMERACIJ, 
KI JIH SISTEM 
OSKRBUJE 

      

      

      

      

Tabela 14: Seznam zasebnih vodovodnih sistemov 

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA  

VODNI VIR-IME X 
VIRA 

Y VIRA KOLIINA 
ODVZETE 
PITNE 
VODE 

SPREMLJ
ANJE 
KAKOVO
STI VODE 
DA/NE 

POGODBA 
Z 

ZAGOTAV
LJANJE 
STROKOV
NE 
POMOI 
[DA/NE] 

PREVZEM 
V 
UPRAVLJ
ANJE 
[DA/NE] 

        
        
        
        

Tabela 14a: Podatki o zasebnih vodovodnih sistemih 

ZASEBNI VODOVOD……ZAPOREDNA ŠT.………. ŠTEVILO KOMENTAR 
DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m]   
VODOHRAN     
RPALIŠE    
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE    
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠITO 
VODONOSNIKA  

  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI    
KOLIINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m3]   
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

DA – DATUM VPISA NE – VZROK 

Tabela 14b: Podatki o zasebnem vodovodnem sistemu 
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6 ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V JAVNEM 
VODOVODNEM SISTEMU 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili, predpisuje 
obvezni notranji nadzor po sistemu HACCP. Upravljavec vodovodnega sistema je tako dolžan 
izvajati notranji nadzor, ki je vzpostavljen na podlagi sistema HACCP, s imer se zahteva 
spremljanje kvalitete in zdravstvene ustreznosti vode od zajema do porabe.  

V KP Velenje imamo polno uveljavljen sistem nadzora HACCP, ki je integriran v sisteme 
kakovosti ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi se nadzor nad 
zdravstveno ustreznostjo pitne vode izvaja z državnim monitoringom, glavno breme pa nosi 
tehnološki monitoring, katerega v KP Velenje izvajamo v lastnem laboratoriju, ki deluje v 
sklopu Službe kemijsko biološke tehnologije. 

V okviru notranjega nadzora opravlja Služba kemijsko biološke tehnologije (Služba KBT) 
naslednje naloge: 
- kontrolo zašitnih ukrepov in evidentiranje sprememb v varstvenih pasovih vodnih virov, 
- kontrolo izvajanja ukrepov za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in 

varnosti oskrbe, 
- organiziranje sestankov skupine HACCP, 
- nadzor nad izvajanjem predpisanih monitoringov,  
- laboratorijske analize vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora, 
- mnenja in ocene v zvezi s kakovostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode, 
- obdelava neskladnih vzorcev in »odpoklic« oz. obvešanje uporabnikov pitne vode, 
- vodenje in statistino analiziranje baze fizikalno-keminih in mikrobioloških parametrov  

pitne vode od izvira do porabnika, 
- nadzor nad izvajanjem spremljajoih higienskih programov in Narta HACCP, 
- notranje presoje sistema HACPP,  
- izobraževanje zaposlenih,  
- spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih; 

Delovna dokumentacija in zapisi o izvajanju Narta HACCP in spremljajoih higienskih 
programov (SHP) ter zapisi o zdravstveni ustreznosti in varnosti vodooskrbe se arhivirajo v 
Službi KBT in na portalu KP Velenje.  

Nadzor nad kvaliteto pitne vode in varnostjo vodooskrbe ter izvajanje spremljajoih 
programov sta predpisana v Nartu HACCP. V letnih planih je definiran obseg  tehnološkega 
in operativnega monitoringa, ki se doloita na osnovi stanja vodooskrbnih sistemov, nastalih 
neskladij in reklamacij preteklega leta ter na osnovi analize, ki izhaja iz letnega Poroila o 
izvajanju sistemov HACCP in SHP.  

Kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe, ki vrši javno vodooskrbo, smo dolžni 
pripraviti tudi poseben varnostni nart, ki podrobno obravnava ukrepe v primeru izrednih 
razmer. 

Zakonodaja, ki ureja  to podroje, je naslednja:  
 Uredba o in izdelavi nartov zašite in reševanja (Ur.l.RS 3/02, 17/02, 17/06, 76/08) 
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreami (Ur.l.RS, 64/94) 
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 Direktiva Sveta 96/82/ES o obvladovanju  nevarnih vejih nesre, v katere so 
vkljuene nevarne snovi.  

Ta zakonodaja nas zavezuje, da moramo imeti varnostni nart zato, ker upravljamo velik javni 
vodovodni sistem, ki lahko zaradi tveganj, ki bi se pojavila, ogrozi zdravje ljudi in ker 
dejansko upravljamo sistem, ki ima ve kot 3000 prikljukov.  

Tako je bil v skladu z zakonodajo zasnovan Varnostni nart za primer izrednih razmer na 
podroju vodooskrbe v Šaleški dolini, v katerem smo zajeli sledee:  

 Opis vrste tveganj in nesre, njihove znailnosti ter možnost za njihov nastanek  
 Ocena ogroženosti zaradi potencialno tveganih okolišin, ki se lahko pojavijo na 

podroju vodooskrbe 
 Korektivni in preventivni ukrepi za tveganja 
 Pristojnosti in naloge izvajalcev varnostnega narta  
 Seznam oseb, ki so pooblašene za aktiviranje  postopkov  in usklajevanje ob nesreah 
 Ukrepi za zmanjšanje tveganj 
 Naini obvešanja, opazovanja in alarmiranja uporabnikov pitne vode, 
 Nart oskrbe za primer, da voda ni pitna 
 Naini sodelovanja z zunanjimi inštitucijami  
 Vodenje zbirk podatkov 
 Program usposabljanja, urjenja, vaj 
 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev narta 
 Uskladitev z obinskim nartom zašite in reševanja 
 Predpis, ki doloa nain analiziranja izrednih dogodkov.  

Varnostni nart je že oblikovan na ta nain, da zajema vsa zgoraj navedena podroja, vendar v 
tej fazi manjkajo do potankosti izdelane potrebne baze podatkov, pa tudi glede nartov je 
potrebno doloene stvari še dorei in jih izdelati. Zakljuek izdelave varnostnega narta 
nartujemo v prvi polovici leta 2011. 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

IZVAJALEC 
NOTRANJEGA 

NADZORA 

PREDVIDENO 
ŠTEVILO 

ODVZETIH 
VZORCEV ZA 

LETO 2011 

HACCP NART  
[DA/NE] 

PRILOGA 
[DA/NE] 

112222 Služba KBT 210 da Ne 
1123 Služba KBT 40 da Ne 
1124 Služba KBT 20 da Ne 

Tabela 15: Notranji nadzor kakovosti pitne vode 

                                                
22 Vodovodni sistem Velenje – Šoštanj vkljuno s sistemom Prelska (1125), ki se s prietkom leta 2010 oskrbuje 
s pitno vodo iz sistema Velenje – Šoštanj. 
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6 ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V JAVNEM 
VODOVODNEM SISTEMU 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili, predpisuje 
obvezni notranji nadzor po sistemu HACCP. Upravljavec vodovodnega sistema je tako dolžan 
izvajati notranji nadzor, ki je vzpostavljen na podlagi sistema HACCP, s imer se zahteva 
spremljanje kvalitete in zdravstvene ustreznosti vode od zajema do porabe.  

V KP Velenje imamo polno uveljavljen sistem nadzora HACCP, ki je integriran v sisteme 
kakovosti ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi se nadzor nad 
zdravstveno ustreznostjo pitne vode izvaja z državnim monitoringom, glavno breme pa nosi 
tehnološki monitoring, katerega v KP Velenje izvajamo v lastnem laboratoriju, ki deluje v 
sklopu Službe kemijsko biološke tehnologije. 

V okviru notranjega nadzora opravlja Služba kemijsko biološke tehnologije (Služba KBT) 
naslednje naloge: 
- kontrolo zašitnih ukrepov in evidentiranje sprememb v varstvenih pasovih vodnih virov, 
- kontrolo izvajanja ukrepov za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in 

varnosti oskrbe, 
- organiziranje sestankov skupine HACCP, 
- nadzor nad izvajanjem predpisanih monitoringov,  
- laboratorijske analize vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora, 
- mnenja in ocene v zvezi s kakovostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode, 
- obdelava neskladnih vzorcev in »odpoklic« oz. obvešanje uporabnikov pitne vode, 
- vodenje in statistino analiziranje baze fizikalno-keminih in mikrobioloških parametrov  

pitne vode od izvira do porabnika, 
- nadzor nad izvajanjem spremljajoih higienskih programov in Narta HACCP, 
- notranje presoje sistema HACPP,  
- izobraževanje zaposlenih,  
- spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih; 

Delovna dokumentacija in zapisi o izvajanju Narta HACCP in spremljajoih higienskih 
programov (SHP) ter zapisi o zdravstveni ustreznosti in varnosti vodooskrbe se arhivirajo v 
Službi KBT in na portalu KP Velenje.  

Nadzor nad kvaliteto pitne vode in varnostjo vodooskrbe ter izvajanje spremljajoih 
programov sta predpisana v Nartu HACCP. V letnih planih je definiran obseg  tehnološkega 
in operativnega monitoringa, ki se doloita na osnovi stanja vodooskrbnih sistemov, nastalih 
neskladij in reklamacij preteklega leta ter na osnovi analize, ki izhaja iz letnega Poroila o 
izvajanju sistemov HACCP in SHP.  

Kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe, ki vrši javno vodooskrbo, smo dolžni 
pripraviti tudi poseben varnostni nart, ki podrobno obravnava ukrepe v primeru izrednih 
razmer. 

Zakonodaja, ki ureja  to podroje, je naslednja:  
 Uredba o in izdelavi nartov zašite in reševanja (Ur.l.RS 3/02, 17/02, 17/06, 76/08) 
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreami (Ur.l.RS, 64/94) 
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 Direktiva Sveta 96/82/ES o obvladovanju  nevarnih vejih nesre, v katere so 
vkljuene nevarne snovi.  

Ta zakonodaja nas zavezuje, da moramo imeti varnostni nart zato, ker upravljamo velik javni 
vodovodni sistem, ki lahko zaradi tveganj, ki bi se pojavila, ogrozi zdravje ljudi in ker 
dejansko upravljamo sistem, ki ima ve kot 3000 prikljukov.  

Tako je bil v skladu z zakonodajo zasnovan Varnostni nart za primer izrednih razmer na 
podroju vodooskrbe v Šaleški dolini, v katerem smo zajeli sledee:  

 Opis vrste tveganj in nesre, njihove znailnosti ter možnost za njihov nastanek  
 Ocena ogroženosti zaradi potencialno tveganih okolišin, ki se lahko pojavijo na 

podroju vodooskrbe 
 Korektivni in preventivni ukrepi za tveganja 
 Pristojnosti in naloge izvajalcev varnostnega narta  
 Seznam oseb, ki so pooblašene za aktiviranje  postopkov  in usklajevanje ob nesreah 
 Ukrepi za zmanjšanje tveganj 
 Naini obvešanja, opazovanja in alarmiranja uporabnikov pitne vode, 
 Nart oskrbe za primer, da voda ni pitna 
 Naini sodelovanja z zunanjimi inštitucijami  
 Vodenje zbirk podatkov 
 Program usposabljanja, urjenja, vaj 
 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev narta 
 Uskladitev z obinskim nartom zašite in reševanja 
 Predpis, ki doloa nain analiziranja izrednih dogodkov.  

Varnostni nart je že oblikovan na ta nain, da zajema vsa zgoraj navedena podroja, vendar v 
tej fazi manjkajo do potankosti izdelane potrebne baze podatkov, pa tudi glede nartov je 
potrebno doloene stvari še dorei in jih izdelati. Zakljuek izdelave varnostnega narta 
nartujemo v prvi polovici leta 2011. 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

IZVAJALEC 
NOTRANJEGA 

NADZORA 

PREDVIDENO 
ŠTEVILO 

ODVZETIH 
VZORCEV ZA 

LETO 2011 

HACCP NART  
[DA/NE] 

PRILOGA 
[DA/NE] 

112222 Služba KBT 210 da Ne 
1123 Služba KBT 40 da Ne 
1124 Služba KBT 20 da Ne 

Tabela 15: Notranji nadzor kakovosti pitne vode 

                                                
22 Vodovodni sistem Velenje – Šoštanj vkljuno s sistemom Prelska (1125), ki se s prietkom leta 2010 oskrbuje 
s pitno vodo iz sistema Velenje – Šoštanj. 



      16. februar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 92  / Številka 04-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.   Program oskrbe s pitno vodo

- 36 - 

7 OBVEŠANJE UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE O 
POGOJIH OSKRBE S PITNO VODO 

Komunalno podjetje Velenje je kot upravljavec javnega vodovoda dolžno na svojem 
oskrbovalnem obmoju zagotoviti redno obvešanje in seznanjanje uporabnikov storitev javne 
službe o pogojih oskrbe s pitno vodo. Pri tem se poslužujemo naslednjih ukrepov: 

- V primeru vejih del na vodovodu, ki zahtevajo daljšo prekinitev oskrbe s pitno vodo, 
se porabnike obveša o tem preko lokalne televizijske in radijske postaje. Pri tem je 
potrebno navesti, kje in kdaj bo do prekinitve dobave pitne vode prišlo, vzroke za 
prekinitev ter predviden as trajanja prekinitve. 

- V primeru v naprej predvidene nekajurne prekinitve dobave pitne vode v posamezni 
ulici ali delu naselja se tamkajšnje prebivalce o tem obvesti nekaj dni prej in sicer z 
razdelitvijo pisnih obvestil ali ustno po posameznih stanovanjskih hišah ter z 
obvestilom na oglasni deski. V primeru nujnih nenapovedanih posegov se jih obveša 
pred izvedbo posegov. 

- Splošne informacije o organiziranosti in poslovanju podjetja ter o pripravi pitne vode 
vkljuno z informacijami o drugih dejavnostih, ki se uvršajo med storitve javne 
službe, je mogoe vsakodnevno najti na spletnih straneh Komunalnega podjetja 
Velenje.  

- Novice, ki so za informiranost uporabnikov storitev javnih služb zelo pomembne, so 
obiajno na voljo tudi v lokalnem asopisu. 

- V primeru neskladne kvalitete vode na pipi se glede na prekoraene parametre 
uporabnike obvesti: 

- preko radia (Radio Velenje, Radio 1) ali lokalne TV,   
- oglasne deske, 
- osebno, z raznašanjem obvestil; 

Vsebina priporoila je odvisna od prekoraenih posameznih parametrov.  

- Letno poroilo o kvaliteti pitne vode se objavi na internetni strani (poroilo, brošura).  

- Vsi podatki o kvaliteti pitne vode in laboratorijski izvidi so vedno na vpogled vsem 
uporabnikom v službi KBT Komunalnega podjetja Velenje. Uporabniki so o tej 
možnosti pridobitve podatkov seznanjeni preko internetnih strani in preko asopisa. 

- Izjave o skladnosti pitne vode, kjer uporabnikom na njihovo željo izdamo izjavo o 
kvaliteti pitne vode in varnosti vodooskrbe v javnem delu, iz katerega jih oskrbujemo. 
e obstajajo analize za interni del omrežja, podamo tudi izjavo o zdravstveni 
ustreznosti na pipi uporabnika, pri emer uporabnika vedno obvestimo/pouimo o 
nujnosti izvajanja vzdrževalnih del na internem omrežju. 

  
- V primeru neskladja kvalitete vode na pipi, katerega vzrok je v interni inštalaciji, se 

lastnika obvesti o potrebnih korektivnih ukrepih ter nudi pomo pri odpravi internega 
neskladja.  
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- V letih 2007 in 2008 smo zaeli izvajati monitoring okvar. Po vsakem popravilu  
okvare, se cevovod temeljito izpere, izmeri pa se motnost in koliina prostega klora, 
preveri se senzorine lastnosti vode in odvzame vzorec za mikrobiološko in fizikalno-
kemino analizo vode. Po potrebi se izvede tudi dezinfekcija po odpravljeni okvari. 
Rezultati analiz so na voljo drugi dan, monitoring pa kaže na uspešnost popravila 
okvar na vodovodu. V primeru poveanega tveganja se uporabnike o tem obveša 
preko sredstev javnega obvešanja.  
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- V letih 2007 in 2008 smo zaeli izvajati monitoring okvar. Po vsakem popravilu  
okvare, se cevovod temeljito izpere, izmeri pa se motnost in koliina prostega klora, 
preveri se senzorine lastnosti vode in odvzame vzorec za mikrobiološko in fizikalno-
kemino analizo vode. Po potrebi se izvede tudi dezinfekcija po odpravljeni okvari. 
Rezultati analiz so na voljo drugi dan, monitoring pa kaže na uspešnost popravila 
okvar na vodovodu. V primeru poveanega tveganja se uporabnike o tem obveša 
preko sredstev javnega obvešanja.  
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8 NART ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB 

VODOVOD VELENJE – ŠOŠTANJ ( 1122 ) 
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51

0.
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Avtorizirana poraba [m3/leto] 

3.343.322 

Obraunana 
avtorizirana poraba 

[m3/leto]

3.155.822 

Obraunana merjena 
poraba (vkljuujo

izvoz vode) 
[m3/leto] 

Prodane vode 
[m3/leto] 

3.155.822Obraunana 
nemerjena poraba 

[m3/leto] 

Neobraunana 
avtorizirana poraba 

[m3/leto] 23 

187.500 

Neobraunana 
merjena poraba 

(vkljuujo izvoz 
vode) 

[m3/leto] 

Neprodane vode 
[m3/leto] 

1.354.584 
Neobraunana 

nemerjena poraba 
[m3/leto] 

Vodne izgube [m3/leto] 

1.167.084 
Navidezne izgube 

[m3/leto] 

Neavtorizirana poraba 
[m3/leto] 

Tabela 16/1: Vodna bilanca vodovodnega sistema Velenje – Šoštanj 

                                                
23 Neobraunana avtorizirana poraba … tehnološke izgube; 
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VODOVOD ŠMARTNO OB PAKI ( 1123 ) 
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Avtorizirana poraba [m3/leto] 

152.465 

Obraunana 
avtorizirana poraba 

[m3/leto]

127.465 

Obraunana merjena 
poraba (vkljuujo

izvoz vode) 
[m3/leto] 

Prodane vode 
[m3/leto] 
127.465Obraunana 

nemerjena poraba 
[m3/leto] 

Neobraunana 
avtorizirana poraba 

[m3/leto]

25.000 

Neobraunana 
merjena poraba 

(vkljuujo izvoz 
vode) 

[m3/leto] 

Neprodane vode 
[m3/leto] 
81.215 

Neobraunana 
nemerjena poraba 

[m3/leto] 

Vodne izgube [m3/leto] 

56.215 
Navidezne izgube 

[m3/leto] 

Neavtorizirana poraba 
[m3/leto] 

Tabela 16/2: Vodna bilanca vodovodnega sistema Šmartno ob Paki 

VODOVOD CIRKOVCE ( 1124 ) 
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Avtorizirana poraba [m3/leto] 

11.984 

Obraunana 
avtorizirana poraba 

[m3/leto]

8.984 

Obraunana merjena 
poraba (vkljuujo

izvoz vode) 
[m3/leto] 

Prodane vode 
[m3/leto] 
8.984Obraunana 

nemerjena poraba 
[m3/leto] 

Neobraunana 
avtorizirana poraba 

[m3/leto]

3.000 

Neobraunana 
merjena poraba 

(vkljuujo izvoz 
vode) 

[m3/leto] 

Neprodane vode 
[m3/leto] 
9.640 

Neobraunana 
nemerjena poraba 

[m3/leto] 

Vodne izgube [m3/leto] 

6.640 
Navidezne izgube 

[m3/leto]

Neavtorizirana poraba 
[m3/leto] 

Tabela 16/3: Vodna bilanca vodovodnega sistema Cirkovce 
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VODOVOD ŠMARTNO OB PAKI ( 1123 ) 
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81.215 

Neobraunana 
nemerjena poraba 

[m3/leto] 

Vodne izgube [m3/leto] 

56.215 
Navidezne izgube 

[m3/leto] 

Neavtorizirana poraba 
[m3/leto] 

Tabela 16/2: Vodna bilanca vodovodnega sistema Šmartno ob Paki 

VODOVOD CIRKOVCE ( 1124 ) 
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[m3/leto] 
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avtorizirana poraba 
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(vkljuujo izvoz 
vode) 

[m3/leto] 

Neprodane vode 
[m3/leto] 
9.640 

Neobraunana 
nemerjena poraba 
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Vodne izgube [m3/leto] 

6.640 
Navidezne izgube 
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Tabela 16/3: Vodna bilanca vodovodnega sistema Cirkovce 
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VODOVOD PRELSKA ( 1125 ) 
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Avtorizirana poraba [m3/leto] 

19.118 

Obraunana 
avtorizirana poraba 

[m3/leto]

17.618 

Obraunana merjena 
poraba (vkljuujo

izvoz vode) 
[m3/leto] 

Prodane vode 
[m3/leto] 
17.618 Obraunana 

nemerjena poraba 
[m3/leto] 

Neobraunana 
avtorizirana poraba 

[m3/leto]

1.500 

Neobraunana 
merjena poraba 

(vkljuujo izvoz 
vode) 

[m3/leto] 

Neprodane vode 
[m3/leto] 
2.407 

Neobraunana 
nemerjena poraba 

[m3/leto] 

Vodne izgube [m3/leto] 

907 
Navidezne izgube 

[m3/leto] 

Neavtorizirana poraba 
[m3/leto] 

Tabela 16/4: Vodna bilanca vodovodnega sistema Prelska 

V KP Velenje smo se v preteklih letih sistematino lotili zmanjševanja vodnih izgub in sicer z 
razdelitvijo celotnega vodovodnega omrežja na 80 manjših merilnih obmoij. Za vsako takšno 
obmoje dvakrat na leto preraunamo izgube in sicer prvi ob izteku prve polovice leta ter 
drugi ob koncu leta, ko imamo na voljo podatke za celotno preteklo leto.   

K zmanjševanju vodnih izgub, ki so v lanskem letu znašale kar 30%, je potrebno pristopiti 
tako, da se ob vsakokratni analizi vodnih izgub izpostavijo obmoja oskrbe z najvišjimi 
vodnimi izgubami. Za ta obmoja bo potrebno v im krajšem možnem asu poiskati vzroke 
takšnih izgub. Obiajno so to okvare na cevovodu, ki jih je potrebno im hitreje odpraviti, 
vendar iskanje in redno odpravljanje okvar dolgorono ne zagotavljata nemotene in varne 
vodooskrbe, zato je na takšnih odsekih potrebno im prej predvideti ustrezna obnovitvena 
dela. Ker lahko vodne izgube poleg okvar na cevovodih povzroajo tudi nelegalni prikljuki, 
nekontroliran odvzem vode iz hidrantov, pušanja na spojih, neizmerjena poraba na 
vodomerih ipd., je potrebno obstojeo problematiko reševati celovito. V prihajajoem 
obdobju bomo kot upravljavec precej obsežnega in kompleksnega vodovodnega omrežja 
delali na tem, da se delovanje vseh treh oz. štirih vodovodnih sistemov optimizira, kolikor je 
to le mogoe.  

V prihajajoem letu še vedno ostaja naša prioritetna naloga: 

1. Zagotoviti ustrezne meritve vodnih koliin – tako dobavljenih kot tudi prodanih 
koliin pitne vode na posameznem vodooskrbnem obmoju. To bomo izvedli z 
vgradnjo novih števcev in merilnikov pretokov oziroma menjavo neustreznih 
(prevelikih) vodomerov. Z rednimi pregledi ter servisiranjem le-teh bomo zagotavljali 
nemotene in s tem tone meritve.  
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VODOVOD PRELSKA ( 1125 ) 
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Tabela 16/4: Vodna bilanca vodovodnega sistema Prelska 

V KP Velenje smo se v preteklih letih sistematino lotili zmanjševanja vodnih izgub in sicer z 
razdelitvijo celotnega vodovodnega omrežja na 80 manjših merilnih obmoij. Za vsako takšno 
obmoje dvakrat na leto preraunamo izgube in sicer prvi ob izteku prve polovice leta ter 
drugi ob koncu leta, ko imamo na voljo podatke za celotno preteklo leto.   

K zmanjševanju vodnih izgub, ki so v lanskem letu znašale kar 30%, je potrebno pristopiti 
tako, da se ob vsakokratni analizi vodnih izgub izpostavijo obmoja oskrbe z najvišjimi 
vodnimi izgubami. Za ta obmoja bo potrebno v im krajšem možnem asu poiskati vzroke 
takšnih izgub. Obiajno so to okvare na cevovodu, ki jih je potrebno im hitreje odpraviti, 
vendar iskanje in redno odpravljanje okvar dolgorono ne zagotavljata nemotene in varne 
vodooskrbe, zato je na takšnih odsekih potrebno im prej predvideti ustrezna obnovitvena 
dela. Ker lahko vodne izgube poleg okvar na cevovodih povzroajo tudi nelegalni prikljuki, 
nekontroliran odvzem vode iz hidrantov, pušanja na spojih, neizmerjena poraba na 
vodomerih ipd., je potrebno obstojeo problematiko reševati celovito. V prihajajoem 
obdobju bomo kot upravljavec precej obsežnega in kompleksnega vodovodnega omrežja 
delali na tem, da se delovanje vseh treh oz. štirih vodovodnih sistemov optimizira, kolikor je 
to le mogoe.  

V prihajajoem letu še vedno ostaja naša prioritetna naloga: 

1. Zagotoviti ustrezne meritve vodnih koliin – tako dobavljenih kot tudi prodanih 
koliin pitne vode na posameznem vodooskrbnem obmoju. To bomo izvedli z 
vgradnjo novih števcev in merilnikov pretokov oziroma menjavo neustreznih 
(prevelikih) vodomerov. Z rednimi pregledi ter servisiranjem le-teh bomo zagotavljali 
nemotene in s tem tone meritve.  
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2. Kontinuirano izvajati preglede netesnosti na vodovodnem omrežju s formirano ekipo 
za odkrivanje netesnosti.  

V letu 2011 je z namenom zmanjševanja izgub predvidena tudi obnova nekaterih odsekov 
vodovodnega omrežja, kar je predstavljeno v poglavju 2.3.2 (Program nartovanih 
obnovitvenih del v letu 2011). 

Na spodnjem grafu so prikazane letne izgube od leta 2006, podane se tudi izgube v prvem 
polletju leta 2010. Podatki nedvomno kažejo, da premalo vlagamo v obnovo omrežja, zato 
prihaja do vedno vejih izgub na omrežju, eprav se z intenzivnim nartnim iskanjem ter 
pravoasno odpravo okvar vodne izgube dokaj uspešno kontrolirajo.  

Kontrola tesnosti omrežja in lociranje ter im hitrejše odpravljanje okvar je torej kratkoroen 
ukrep pri zmanjševanju vodnih izgub, e pa želimo izgube zmanjšati na dolgi rok, bomo 
morali slej ko prej pristopiti k obnovi dotrajanih cevovodov javnega vodovodnega omrežja, ki 
je v upravljanju KP Velenje. 

Primerjava vodnih izgub v zadnjih petih letih
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Graf 1: Primerjava letošnjih izgub z izgubami preteklih let 
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9 NART ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH VODNIH VIROV 

Glede na to, da noben od vodovodnih sistemov nima ve na razpolago dodatnih vodnih virov, 
se rezervna zmogljivost le-teh zagotavlja na druge naine, ki so opisani v prilogi. 

ID VODOVODNEGA SISTEMA 
ELABORAT RAZVOJA REZERVNIH 

VODNIH VIROV [DA/NE] 
PRILOGA [DA/NE] 

1122  

Da241123  
1124  
1125  
Tabela 17: Nart zagotavljanja rezervnih vodnih virov 

                                                
24 Priložen je Nart zagotavljanja rezervnih vodnih virov, kjer so obdelani vsi vodovodni sistemi, ki so v 
upravljanju KP Velenje, oziroma njihove rezervne zmogljivosti. 
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10 RAZVOJNI NART JAVNEGA VODOVODA 

Skladno s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo je potrebno zagotoviti uporabnikom storitev 
javnih služb dolgorono ustrezno oskrbo s pitno vodo. Za doloitev dolgoronih potreb 
vodooskrbnega sistema smo v KP Velenje v letu 2000 izdelali strategijo razvoja sistema 
vodooskrbe do leta 2015, kjer smo na osnovi analize hidravlinih preraunov izdelali oceno 
ogroženosti sistema ter definirali potrebne investicije v vodooskrbni sistem za zagotavljanje 
nemotene in kvalitetne oskrbe. V letih 2006-2007 je bila na osnovi navedene strategije 
izdelana predinvesticijska zasnova razširitve, gradnje in obnove magistralnih in primarnih 
objektov vodooskrbe, s katero kandidiramo za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih 
skladov EU. 

Predinvesticijska zasnova je bila narejena z naslednjimi (strateškimi in operativnimi) cilji: 

- Zagotoviti stalno varovanje in kontrolo vodnih virov 

- Zagotoviti zadostne koliine ustrezno pripravljene pitne vode 

- Zanesljivejše išenje pitne vode na napravi za pripravo pitne vode na Grmovem 
Vrhu, ki je stara že ve kot 25 let, zato jo je potrebno posodobiti in prilagoditi 
zahtevam zakonodaje 

- Zgraditi naprave za pripravo pitne vode na ostalih vodnih virih, ki potrebnih naprav za 
pripravo pitne vode še nimajo. Gre za vodne vire vzhodnega dela vodovodnega 
sistema Velenje – Šoštanj (Toplice,Doli,Loan,Lampret,Jablanice) ter vodni vir 
Mazej 

- Zaradi zmanjševanja vodnih izgub ter zaradi zagotavljanja zanesljive in kvalitetne 
oskrbe prebivalcev s pitno vodo nadomestiti dotrajane dele cevovodov z novimi v 
skladu z rezultati hidravline analize sistema ter analize vodnih izgub  

- Ugotoviti in spremljati kakovost pitne vode pri individualnih vodovodih; 

Z realizacijo nartovanih projektov v izgradnjo, rekonstrukcijo in obnovo magistralnih in 
primarnih vodooskrbnih cevovodov in objektov bo v Šaleški dolini dolgorono kontinuirano 
zagotovljena zadostna koliina ustrezno pripravljene pitne vode. Obnovo ostalega primarnega, 
predvsem pa sekundarnega vodovodnega sistema pa bomo po kriterijih tehninih prioritet 
postopoma obnavljali v prihodnjih letih iz vira amortizacije. 

Vloga za pridobivanje nepovratnih sredstev za potrebe vodooskrbe je v zakljuni fazi 
pregleda v Bruslju, tako da do konca leta 2010 priakujemo izdajo odlobe o pridobitvi 
sredstev. V letu 2011 se bodo izvajale aktivnosti razpisov za pridobitev najugodnejših 
izvajalcev, tako da se bo fizina izgradnja v manjši meri priela predvidoma konec leta 2011 
in nato intenzivno nadaljevala v prihodnjih letih do leta 2015. 

Tabela investicij za izgradnjo, rekonstrukcijo in obnovo vodooskrbnega sistema, financiranih 
iz vira nepovratnih sredstev kohezije in prorauna RS : 
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10 RAZVOJNI NART JAVNEGA VODOVODA 

Skladno s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo je potrebno zagotoviti uporabnikom storitev 
javnih služb dolgorono ustrezno oskrbo s pitno vodo. Za doloitev dolgoronih potreb 
vodooskrbnega sistema smo v KP Velenje v letu 2000 izdelali strategijo razvoja sistema 
vodooskrbe do leta 2015, kjer smo na osnovi analize hidravlinih preraunov izdelali oceno 
ogroženosti sistema ter definirali potrebne investicije v vodooskrbni sistem za zagotavljanje 
nemotene in kvalitetne oskrbe. V letih 2006-2007 je bila na osnovi navedene strategije 
izdelana predinvesticijska zasnova razširitve, gradnje in obnove magistralnih in primarnih 
objektov vodooskrbe, s katero kandidiramo za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih 
skladov EU. 

Predinvesticijska zasnova je bila narejena z naslednjimi (strateškimi in operativnimi) cilji: 

- Zagotoviti stalno varovanje in kontrolo vodnih virov 

- Zagotoviti zadostne koliine ustrezno pripravljene pitne vode 

- Zanesljivejše išenje pitne vode na napravi za pripravo pitne vode na Grmovem 
Vrhu, ki je stara že ve kot 25 let, zato jo je potrebno posodobiti in prilagoditi 
zahtevam zakonodaje 

- Zgraditi naprave za pripravo pitne vode na ostalih vodnih virih, ki potrebnih naprav za 
pripravo pitne vode še nimajo. Gre za vodne vire vzhodnega dela vodovodnega 
sistema Velenje – Šoštanj (Toplice,Doli,Loan,Lampret,Jablanice) ter vodni vir 
Mazej 

- Zaradi zmanjševanja vodnih izgub ter zaradi zagotavljanja zanesljive in kvalitetne 
oskrbe prebivalcev s pitno vodo nadomestiti dotrajane dele cevovodov z novimi v 
skladu z rezultati hidravline analize sistema ter analize vodnih izgub  

- Ugotoviti in spremljati kakovost pitne vode pri individualnih vodovodih; 

Z realizacijo nartovanih projektov v izgradnjo, rekonstrukcijo in obnovo magistralnih in 
primarnih vodooskrbnih cevovodov in objektov bo v Šaleški dolini dolgorono kontinuirano 
zagotovljena zadostna koliina ustrezno pripravljene pitne vode. Obnovo ostalega primarnega, 
predvsem pa sekundarnega vodovodnega sistema pa bomo po kriterijih tehninih prioritet 
postopoma obnavljali v prihodnjih letih iz vira amortizacije. 

Vloga za pridobivanje nepovratnih sredstev za potrebe vodooskrbe je v zakljuni fazi 
pregleda v Bruslju, tako da do konca leta 2010 priakujemo izdajo odlobe o pridobitvi 
sredstev. V letu 2011 se bodo izvajale aktivnosti razpisov za pridobitev najugodnejših 
izvajalcev, tako da se bo fizina izgradnja v manjši meri priela predvidoma konec leta 2011 
in nato intenzivno nadaljevala v prihodnjih letih do leta 2015. 

Tabela investicij za izgradnjo, rekonstrukcijo in obnovo vodooskrbnega sistema, financiranih 
iz vira nepovratnih sredstev kohezije in prorauna RS : 
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VODOVOD
INVESTICIJA SKUPAJ V EUR

istilna naprava skupaj
N Grmov vrh 8.440.402
N ujež 3.212.593
N Mazej 2.073.539
Rekonstrukcija in izgradnja vodovoda
Rekonstrukcija zajetja Ljubija 683.284
Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija 4.555.718
Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodonnik - Toplice 2.314.633
Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek ujež - Lampret 577.881
Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek ujež - Loan 134.118
Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Hrastovec – Cirkovce 2.189.645
Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju 2.280.184
Hidravlina analiza vodovodnega omrežja Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki 166.278
Izgradnja primarnega vodovoda Konovo 685.994
Izgradnja primarnega cevovoda - Sevena veja 1.397.558
Primarni cevovod Ravne s rpališem 1.049.003
Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Šmartno ob Paki odsek Lokovica - 
Gorenje

1.919.170

Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Šmartno ob Paki odsek Gorenje - 
Šmartno ob Paki

746.132

Izgradnja primarnega cevovoda Velenje - Šmartno ob Paki odsek r - ŠMP - 
Reica

1.300.452

Stiki z javnostjo 284.892
SKUPAJ STROŠKI  INVESTICIJE BREZ DDV 34.011.475
SKUPAJ STROŠKI INVESTICIJE Z DDV ( 20 % ) 40.813.770

Razdelitev stroškov po posameznih finannih virih bo naslednja: 69,23 % nepovratna sredstva 
kohezije, 18.55 % državni proraun, 12,22 % lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti si bodo 
pokrivanje stroška investicije v višini cca 6,3 mil.€ delile MOV 72,6 %, ŠOŠ 18,7 % in ŠMP 
v višini 8,7 %. K strošku lokalne skupnosti je potrebno prišteti tudi strošek celotnega davka na 
dodano vrednost,  ki pa si ga bodo lahko obine poraunale. 
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Grafini prikaz nartovanih novogradenj in obnov z nepovratnimi sredstvi kohezije EU: 

V skladu z veljavno zakonodajo bodo morale lokalne skupnosti v prihodnjih letih v razvojne 
narte postopoma vkljuiti še nekatere investicije s podroja vodooskrbe, ki niso dosegale 
pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev, vendar pa jih bo potrebno realizirati. Te 
investicije v izgradnjo vodovodnega sistema so naslednje : 

Mestna obina Velenje
 Dokonanje izgradnje vodovoda Vinska gora 
 Izgradnja sekundarnega vodovoda Hrastovec-Cirkovce 
 Izgradnja novega sekundarnega vodovoda Trebeliško 
 Izgradnja vodovoda Loke-Jurk 
 Izgradnja manjšega odseka vodovoda Ljubljanska pod Kožljem 
 Izgradnja vodovoda Vodonnik-Paka 
 Izgradnja vodovoda rnova 
 Izvedba sanacijskega programa vodovoda Loke; 

Obina Šoštanj
 Poveanje zmogljivosti primarnega vodovoda Topolšica  
 Izgradnja izravnalnega vodohrana Bele vode- Florjan
 Izgradnja sekundarnega vodovoda Ravne 
 Sanacijski programa vodovoda Zavodnje 
 Izgradnja filtrirne naprave in akumulacijskega vodohrana Bele vode; 

Posebej je potrebno poudariti nujnost po imprejšnji izgradnji povezovalnega cevovoda 
Topolšica na odseku med rpališem Topolšica 2 ter stanovanjskim objektom Topolšica 85/a. 
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Obstoje vodooskrbni sistem v Topolšici omogoa napajanje centra naselja le preko enega 
cevovoda (DN 100), ki obratuje na robu svojih zmogljivosti. Z novim povezovalnim 
cevovodom DN 150 bi centru naselja Topolšica, kjer se nartujejo številni novi objekti, 
omogoili zadostno oskrbo s pitno in požarno vodo, z dvosmerno povezavo pa bi tudi 
bistveno poveali varnost in zanesljivost oskrbe. Dolžina povezovalnega cevovoda znaša cca. 
560 m, vrednost investicije je ocenjena na cca. 230.000 €. 
                                      

Obina Šmartno ob Paki
 Izgradnja vodovoda Vrtae 
 Dograditev druge celice protiležnega vodohrana RZ Reica (V = 250m3); 

ID VODOVODNEGA SISTEMA 
ELABORAT RAZVOJNI NART 

JAVNEGA VODOVODA [DA/NE] 
PRILOGA [DA/NE] 

1122, 1123, 1124, 1125 Da 25 Ne  
Tabela 18: Razvojni nart javnega vodovoda 

                                                
25 Na podlagi izdelane Strategije vodooskrbnega sistema do leta 2015 v Mestni obini Velenje, Obini Šoštanj in 
Obini Šmartno ob Paki (izdelano v: Komunalno podjetje Velenje d.o.o. - PE VOKA, september 1999) se je v 
aprilu 2007 naredila še predinvesticijska zasnova z naslovom Razširitve, gradnje in obnove magistralnih in 
primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbnem sistemu Šaleške doline (SL CONSULT, d.o.o.). 
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11 PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA 
IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE   

V KP Velenje obvladujemo kakovost poslovanja s polno uveljavljenimi sistemi kakovosti: 
- Sistem kakovosti HACCP, 
- ISO 9001:2000 (v katerega je integriran sistem nadzora vodooskrbe HACCP), 
- ISO 14001:2004 (varovanje okolja), 
- OHSAS 18001:1999 (varnost in zdravje pri delu); 

Vse obvladovane sisteme kakovosti letno nadzirajo pooblašene institucije, dokumentacijo pa 
imamo vodeno preko portala integralnega informacijskega sistema. 

Za operativno delo je najpomembnejša popolna uveljavitev sistema kakovosti HACCP, ki je 
sestavni del sistema kakovosti ISO 9001:2000. Realizacija sistema kakovosti HACCP v 
oskrbi s pitno vodo se vrši na osnovi narta HACCP, ki se deli na operativni in tehnološki 
monitoring.  

V okviru tehnološkega monitoringa sistema HACCP izvajamo kontrolo kvalitete pitne vode 
po letnem terminskem planu. V okviru terminskega plana so predpisana odvzemna mesta ter 
frekvenca in vrsta analiz pitne vode. Izvajamo redne tedenske analize pitne vode, obasne 
preiskave in monitoring posameznih parametrov. V primeru  reklamacij ali neskladij izvajamo 
izredne analize.  

Mikrobiološke in fizikalno-kemine analize pitne vode izvajamo na vodnih virih, pred 
pripravo in po pripravi pitne vode, na vodohranih in razbremenilnikih, po odpravljenih 
okvarah in sanacijah cevovodov ter na pipi uporabnika. V okviru rednih preiskav analiziramo 
naslednje parametre: Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoke, število kolonij pri 
22oC in 37oC, koliino prostega in vezanega klora, temperaturo, TOC, elektroprevodnost, pH, 
motnost, obarvanost, vonj, okus ter vidne neistoe. Na vodnih virih pred pripravo pitne vode 
in po njej izvajamo monitoring Clostridium perfingensa. Na napravi za pripravo pitne vode 
Grmov vrh  in napravi za pripravo pitne vode Jablanice, kjer obasno izvajamo koagulacijo, 
izvajamo v asu doziranja tudi monitoring aluminija. V vodovodnem sistemu Šmartno ob 
Paki izvajamo še monitoring pesticidov (triazinskih) ter monitoring nitratov, nitritov in 
amonija.  

V okviru obasnih preiskav, ki jih izvajamo po pripravi vode, analiziramo parametre po 
Prilogi 1 (del A, B in C) Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06).  

Obasne analize izvaja zunanji laboratorij (ZZV Maribor, ZZV Celje, ERICO). Vse ostale 
analize izvajamo v lastnem tehnološkem laboratoriju, ki deluje v skladu s standardom 
ISO/IEC  17025. 

Tehnološki monitoring vkljuuje tudi izvajanje nadzora nad kritinimi kontrolnimi tokami – 
KKT, odpoklice oz. obvešanje uporabnikov v izrednih razmerah in v primeru oporene vode, 
izobraževanje zaposlenih, zdravstveni nadzor nad zaposlenimi, notranje presoje in verifikacijo 
sistema HACCP. 

V okviru operativnega monitoringa sistema HACCP izvajamo spremljajoe higienske 
programe – SHP, ki so predpogoj za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode.  



      16. februar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 104  / Številka 04-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.   Program oskrbe s pitno vodo

- 48 - 

Spremljajoi higienski programi zajemajo: 
- nadzor vodovarstvenih pasov in izvajanje ukrepov v njih,  
- išenje, preglede in vzdrževanje vodooskrbnih objektov, opreme in naprav,   
- kalibracije in servise merilne opreme,   
- nadzor nad  pripravo pitne vode (kloriranje, koagulacija, filtriranje),  
- nadzor nad sredstvi za pripravo vode,  
- vzdrževanje cevovodov,  
- popravila okvar,   
- nadzor nad muljem in nad tehnološko vodo iz priprave pitne vode, 
- on-line nadzor nad celotnim vodooskrbnim sistemom (meritve motnosti, vsebnosti 

prostega klora, pH, elektroprevodnosti, temperature, tlaka, nivojev v vodohranih, 
pretokov, ipd.) 

- reševanje  in obdelava reklamacij in neskladij; 

V letu 2008 smo posebno pozornost posvetili popravilu okvar in nadzoru nad njimi. Po vsaki 
okvari izvajamo temeljito izpiranje, meritve motnosti in prostega klora, po potrebi tudi 
dezinfekcijo ter vzamemo vzorec za mikrobiološko in fizikalno-kemino analizo. V primeru 
tveganja za zdravje ljudi uporabnike obvešamo o tem s pisnimi obvestili ali preko sredstev 
javnega obvešanja. 

ID DDV IZVAJALCA IZDELAN PROGRAM ZA 
OBVLADOVANJE KAKOVOSTI 
POSLOVANJA [DA/NE] 

PRILOGA - PROGRAM ZA 
OBVLADOVANJE KAKOVOSTI 
POSLOVANJA [DA/NE] 

PRILOGA - CERTIFIKAT 
O ZAGOTAVLJANJU 
KAKOVOSTI [DA/NE] 

SI55713998 da ne da 
Tabela 19: Program za obvladovanje kakovosti poslovanja 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  88. 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, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 107/10), 10g. člena Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08; v 
nadaljevanju: ZFO-1),  19. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 
za leto 2011 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 - UPB1,  26/07 in 18/08) na 5. seji, dne 
14. 2. 2011 sprejel 

SKLEP
o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska 

agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v 
o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska 

agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v 
o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska 

letu 2011
1. člen

Svet Mestne občine Velenje izdaja soglasje k zadolžitvi Zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, s 
sedežem v Velenju, Koroška cesta 37/a do višine 210.000 
EUR za izvedbo projekta MOVE, sofinanciranega s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, pri čemer višina 
anuitete v posameznem letu odplačila ne sme preseči višine 
prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije v posameznem 
letu, povečanih za odplačilo obresti.

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

Številka:  414-12-0003/2011-441
Datum:   15. 2. 2011

Župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. 
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, 14/07-ZSPDPO, 109/08,  49/09 in 
107/10)  in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
15/06 - UPB1,  26/07 in 18/08)   na 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel 

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE 
OBČINE VELENJE  ZA LETO 2011

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011 
(Uradni vestnik MOV, št. 29/10; v nadaljevanju: odlok) se 2. 
odstavek 19. člena dopolni tako, da se glasi:
»V letu 2011 se pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega 
člena lahko zadolžijo in izdajo poroštva v višini 1.200.000 
EUR, pri čemer višina anuitete v posameznem letu odplačila 
ne sme preseči 120.000 EUR. Za investicije, ki se financirajo 
iz proračuna Evropske unije, višina zadolžitve ne sme preseči 
višine odobrenih sredstev iz proračuna Evropske unije, pri 
čemer odplačilo dolga ne sme preseči višine prejetih sredstev 
iz proračuna Evropske unije v posameznem letu, povečanih za 

odplačilo obresti.«

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

    
Številka:  403-02-0004/2010-441
Datum:    15. 2. 2011

Župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. in 29. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D in 
105/2008-odl.US) in  24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel  

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O DELNEM POVRAČILU 
STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE 

VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE 
VOLITVE V MESTNI OBČINI VELENJE

1. člen
V 4. členu Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje 
volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 11/2002 in 10/2010; v 
nadaljevanju: odlok) se namesto besedila, ki se glasi: 
»revizijskega poročila računskega sodišča«, zapiše besedilo, 
ki se glasi: »poročila iz 3. člena tega odloka«.

2. člen
V odloku se spremeni 6. člen tako, da se glasi:
“Organizatorju volilne kampanje za volitve župana ali za 
volitve v občinski svet se na njegovo zahtevo povrnejo 
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna 30. dan po 
predložitvi poročila iz 3. člena tega odloka občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.”

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

Številka:  006-07-0001/2010-281
Datum:   15. 2. 2011

     Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu 
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010), 8., 12. in 18. člena Odloka 
o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 13/2007), Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/2010) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB1, 
26/2007 in 18/2008) na svoji 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel

Pravilnik 
o vrednotenju mladinskih projektnih 

aktivnosti in projektov lokalnega 
programa razvoja delovanja mladih, ki se 

(so)financirajo iz proračuna Mestne občine 
Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za 
vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za mladinske 
projektne aktivnosti ter za projekte lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih (v nadaljevanju: lokalni program).
Mladinske projektne aktivnosti in projekte lokalnega programa 
(v nadaljevanju: mladinski projekti) iz javnih sredstev financira 
ali sofinancira Mestna občina Velenje.

2. člen
(So)financirajo se mladinski projekti, ki dokažejo vsebinsko 
upravičenost. 
Področja delovanja mladih v Mestni občini Velenje vzpodbujajo 
vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so predvsem 
naslednja:
- zastopanje in uveljavljanje interesov mladih;
- izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del 

formalnega izobraževanja;
- urbana mladinska kultura;
- šport za mlade;
- mladinsko-politične aktivnosti;
- informiranje in svetovanje za mlade;
- socialne in humanitarne aktivnosti za mlade;
- regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje ter
- druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene 

mladim.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna vsem 
mladim v Mestni občini Velenje, ne glede na njihov družbeni 
položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, 
spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično 
prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

3. člen
Sredstva za (so)financiranje mladinskih projektov se razdelijo 
na osnovi javnih razpisov, ki ju objavi župan. 
Višina sredstev za posamezni mladinski projekt se določi na 
osnovi vrednotenja mladinskih projektov v skladu z merili.
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 
postopkov javnih razpisov (v nadaljevanju: komisija) lahko 
v primeru, ko je na javna razpisa prijavljenih več mladinskih 
projektov kot je na razpolago proračunskih sredstev, določi 
prioriteto za vrednotenje mladinskih projektov.
Od dneva objave javnih razpisov se pogoji in merila iz 

prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti. 

II. POSTOPEK

4. člen
Pred objavo javnih razpisov sprejme župan sklep o pričetku 
postopka, s katerim določi vrsto postopka, datum objave in 
besedilo razpisov, ter sklep o imenovanju komisije.
Komisijo sestavljajo najmanj predsednik in štirje člani, ki ne 
smejo biti s prijaviteljem interesno povezani v smislu poslovne 
povezanosti, sorodstvenega razmerja, zakonske zveze ali na 
podlagi drugih razlogov, opredeljenih z veljavno zakonodajo. 
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 prijave izloči iz postopka.
Javna razpisa se objavita v Uradnem listu RS in na spletnih 
straneh Mestne občine Velenje.

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in 
sprejemanju občinskega proračuna. 

5. člen
Besedilo javnega razpisa vsebuje: 
-  jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro mladinskih 

projektov in da se sofinancirajo tisti, ki so ovrednoteni 
višje; 

-  področja mladinskih projektov, ki so predmet javnega 
razpisa; 

-  merila, po katerih se vrednotijo prijavljeni mladinski 
projekti; 

-  pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji; 
-  okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 

predmet javnega razpisa; 
-  obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva; 
-  prijavni rok in način pošiljanja prijave; 
-  dokazila o izpolnjevanju pogojev; 
-  navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v 

zvezi z javnim razpisom in 
-  informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je na 

razpolago. 
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi 
drugi podatki, glede na predmet javnega razpisa. Vsebina 
podrobnejše dokumentacije se posebej določi v besedilu 
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši 
od dveh mesecev.

6. člen
Po poteku prijavnega roka, komisija pregleda prispele prijave 
ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost 
prijavitelja. 
Prijava, ki je bila vložena po izteku razpisnega roka ali je ni 
vložila upravičena oseba, se zavrže. 
Prijavitelja nepopolne prijave, ki je bila vložena v prijavnem 
roku, se povabi, da svojo prijavo dopolni v osmih dneh po 
prejemu tega povabila. Če prijava ni dopolnjena v predpisanem 
roku, se zavrže kot nepopolna.

7. člen
Pravočasne in popolne prijave se razvrstijo glede na vsebine 
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ter se ovrednotijo v skladu s pogoji in merili, določenimi v 
javnem razpisu. 
Na podlagi ovrednotenja se sestavi zbirni seznam prijaviteljev, 
uvrščenih glede na doseženo število točk. Izid vrednotenja se 
evidentira na ocenjevalnem listu, ki je sestavni del zapisnika, 
v katerem se pojasnijo ugotovitve glede doseganja meril za 
vsako posamezno prijavo. 
Po zaključenem vrednotenju komisija pripravi predlog o 
izbiri upravičencev in deležu sredstev za sofinanciranje 
posameznega izbranega projekta. 
Prijavitelji imajo pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki 
se nanaša na postopek vrednotenja in izbire prijaviteljev.

8. člen
Na podlagi predloga o izbiri upravičencev in deležu sredstev 
za sofinanciranje posameznega izbranega projekta župan 
Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: župan)  sprejme sklep 
o izbiri.

9. člen
Na podlagi sklepa o izbiri direktorica občinske uprave Mestne 
občine Velenje izda vsakemu prijavitelju odločbo, v kateri se 
določi upravičenost do pridobitve finančnih sredstev in njihov 
obseg glede na izbrani projekt. 
V upravnem sporu odpravljena ali razveljavljena odločba 
iz prejšnjega odstavka ne vpliva na že sklenjene pogodbe z 
drugimi upravičenci.

10. člen
Ko odločba postane izvršljiva, se z upravičencem sklene 
pogodba o sofinanciranju izbranega mladinskega projekta. 
S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi 
z zagotavljanjem sredstev za (so)financiranje predmeta 
pogodbe, zlasti pa: 
- cilji, ki bodo realizirani v obdobju veljavnosti pogodbe, 
- merila, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje, 
- roki, v katerih morajo biti cilji doseženi, 
- obseg, roki in način izvrševanja pogodbenih obveznosti, 
- način nadzora nad namensko porabo sredstev in 
- druga vprašanja o predmetu pogodbe.

11. člen
Izbrani prijavitelji morajo po opravljenih nalogah oz. v časovnih 
razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi 
prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje mladinskih 
projektov spremlja urad, pristojen za področje mladine. 

V kolikor izbrani prijavitelji ne izpolnjujejo obveznosti, določenih 
s pogodbo, se jim za ta del projekta ukinejo finančna sredstva, 
že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun 
skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.

III. VSEBINSKE DOLOČBE

12. člen
Po tem pravilniku Mestna občina Velenje izvede dva javna 
razpisa:
- javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih 

aktivnosti in
- javni razpis za (so)financiranje projektov, opredeljenih v 

lokalnem programu.

13. člen
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti
Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih 
projektnih aktivnosti se sofinancirajo vse dejavnosti, ki 
so namenjene mladim in se izvajajo kot projekti članic 
mladinskega sveta lokalne skupnosti. Sofinancirajo se tudi 
mladinske dejavnosti posameznikov s stalnim prebivališčem v 
Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo s članicami 
mladinskega sveta lokalne skupnosti.
Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca 
– zaključen enkratni dogodek.
Predmet javnega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in 
investicije v prostor ter opremo za mladinsko dejavnost.
Mladinske projektne aktivnosti se vrednotijo na osnovi 
naslednjih meril:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta,
b) predviden doseg projekta
c) finančna konstrukcija projekta,
d) izvedba projekta,
e) aktualnost projekta,
f) predviden način izvedbe projekta in
g) partnerstva v projektu.
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13. len 
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti 

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti se sofinancirajo vse 
dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot projekti lanic mladinskega sveta lokalne skupnosti. 
Sofinancirajo se tudi mladinske dejavnosti posameznikov s stalnim prebivališem v Mestni obini Velenje, 
ki se partnersko povezujejo s lanicami mladinskega sveta lokalne skupnosti. 

Mladinska projektna aktivnost je posamina aktivnost izvajalca – zakljuen enkratni dogodek. 

Predmet javnega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor ter opremo za mladinsko 
dejavnost. 

Mladinske projektne aktivnosti se vrednotijo na osnovi naslednjih meril: 
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta, 
b) predviden doseg projekta 
c) finanna konstrukcija projekta, 
d) izvedba projekta, 
e) aktualnost projekta, 
f) predviden nain izvedbe projekta in 
g) partnerstva v projektu. 

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število tok
A inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta     do 40 tok 
B predviden doseg projekta do 10 tok 
C finanna konstrukcija projekta do 15 tok 
D izvedba projekta    do  8  tok 
E aktualnost projekta do 15 tok 
F predviden nain izvedbe projekta    do  7 tok 
G partnerstva v projektu    do  5 tok 

Najvišje število tok, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu, je 100. 

A)   Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega projekta bo ocenjena na naslednji nain: 
• jasnost postavljenih ciljev                                                            do 10 tok 
• reference na podroju mladinskega dela izvajalca projekta       do 10 tok 
• inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov                             do 20 tok 

Jasnost postavljenih ciljev bo ovrednotena na naslednji nain: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

10 
5 
0 

Reference izvajalca projekta bodo ovrednotene na naslednji nain: 
- dva ali ve izvedenih projektov 
- en izveden projekt 
- nobenih izvedenih projektov 

10 
5 
0 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu A, je 
40.   

B)   Predviden doseg projekta bo ocenjen na naslednji nain: 
1. za prireditve 
• do 20 obiskovalcev                                                                     2 toki 
• od 21 do 50 obiskovalcev                                                         5 tok 
• od 51 do 100 obiskovalcev                                                      8 tok 
• od 101 do 200 obiskovalcev                                                   10 tok 

5

2. za nosilce zvoka 
• do 50 izvodov                                                                         3 toke 
• do 100 izvodov                                                                       5 tok 
• nad 100 izvodov                                                                   10 tok 

3. za tiskane publikacije 
• do 200 izvodov                                                                      3 toke 
• do 300 izvodov                                                                      5 tok 
• nad 300 izvodov                                                                   10 tok 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu B, je 
10. 

C)   Finanna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji nain:

• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja                                                     do 5 tok 
• projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost                            do 6 tok 
• priakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV                                  do 4 toke 

Opredelitev  virov financiranja bo ovrednotena na naslednji nain: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

5 
3 
0 

Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji nain: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

6 
3 
0 

Priakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV bo ovrednotena na naslednji nain: 
Delež priakovanega sofinanciranja MOV Število tok
od do

10% 4 

11% 30% 3 

31% 60% 2 

ve kot 60% 0 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu C, je 
15. 

D) Izvedba mladinske projektne aktivnosti na obinskem, regijskem, državnem ali mednarodnem 
nivoju bo ocenjena na naslednji nain:
• obinska ali regijska prireditev (lokalno omejena)                                   4 toke 
• državna prireditev                                                                                      6 tok 
• mednarodna prireditev                                                                              8 tok  

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je
8. 

E)  Aktualnost projekta bo ocenjena na naslednji nain: 
• povezanost projekta z vsakoletnimi evropskimi smernicami                                       do 15 tok 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu E, je 
15. 
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2. za nosilce zvoka 
• do 50 izvodov                                                                         3 toke 
• do 100 izvodov                                                                       5 tok 
• nad 100 izvodov                                                                   10 tok 

3. za tiskane publikacije 
• do 200 izvodov                                                                      3 toke 
• do 300 izvodov                                                                      5 tok 
• nad 300 izvodov                                                                   10 tok 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu B, je 
10. 

C)   Finanna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji nain:

• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja                                                     do 5 tok 
• projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost                            do 6 tok 
• priakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV                                  do 4 toke 

Opredelitev  virov financiranja bo ovrednotena na naslednji nain: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

5 
3 
0 

Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji nain: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

6 
3 
0 

Priakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV bo ovrednotena na naslednji nain: 
Delež priakovanega sofinanciranja MOV Število tok
od do

10% 4 

11% 30% 3 

31% 60% 2 

ve kot 60% 0 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu C, je 
15. 

D) Izvedba mladinske projektne aktivnosti na obinskem, regijskem, državnem ali mednarodnem 
nivoju bo ocenjena na naslednji nain:
• obinska ali regijska prireditev (lokalno omejena)                                   4 toke 
• državna prireditev                                                                                      6 tok 
• mednarodna prireditev                                                                              8 tok  

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je
8. 

E)  Aktualnost projekta bo ocenjena na naslednji nain: 
• povezanost projekta z vsakoletnimi evropskimi smernicami                                       do 15 tok 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu E, je 
15. 
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F)  Izvedba projekta bo ocenjena na naslednji nain:
• nain izvedbe projekta (razstava, projekcija, katalog ...)                                               do 3 toke 
• število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta                do 4 toke 

Nain izvedbe projekta bo ovrednoten na naslednji nain: 
- en nain (samo razstava ali projekcija …) 
- kombinacija razlinih nainov (razstava, 

projekcija, katalog ...) 

1 
3 

Število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta bo ovrednoteno na naslednji 
nain: 

- do 2 sodelujoa 
- do 5 sodelujoih 
- do 10 sodelujoih 
- nad 10 sodelujoih 

0 
2 
3 
4 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu F, je 
7. 

G)  Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji nain: 
• brez partnerjev                                                                                       0 tok 
• en ali ve partnerjev                                                                                   5 tok 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu G, 
je 5.

V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izloene prijave, ki bodo v skupnem seštevku po vseh merilih 
dosegle manj kot 50 odstotkov tok. 

Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen prijavitelj, bo izraunana na osnovi tok, ki jih bo v postopku 
ocenjevanja in na podlagi meril dobil posamezen prijavitelj. Vrednost 1 toke bo doloena potem, ko bo 
znano, koliko tok so skupaj prejeli prijavitelji, ki so ostali v obravnavi po postopku ocenjevanja, saj se 
bodo sredstva, namenjena razpisu, delila z vsoto tok vseh obravnavanih prijav, ki niso bile izloene skladno 
s prejšnjim odstavkom tega lena. 

Strokovna komisija ima pravico, da v primeru vejega/manjšega števila prijav kot je na razpolago sredstev, 
rangira prijave glede na povpreno število pridobljenih tok.  

Dobljeno število tok je rezultat seštevka tok ocenjevalcev, pomnožen s pripadajoim kolinikom glede na 
uvrstitev v razred kompleksnosti 1, 2 ali 3.  

1. razred kompleksnosti = od 92,6 % vseh možnih tok (v 1. razredu kompleksnosti je kolinik za 
izraun 3) ; 

2. razred kompleksnosti = od 78,6 % do 92,5 % vseh možnih tok (v 2. razredu kompleksnosti je 
kolinik za izraun 2);  

3. razred kompleksnosti = do 78,5 % vseh možnih tok (v 3. razredu kompleksnosti je kolinik za 
izraun 1)  

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju, in komisija tako ne 
bo mogla prijave oceniti po vseh merilih, bo pri teh merilih prijavitelj dobil 0 tok. 

Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani. 

14. len 
Javni razpis za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu 

Na javni razpis za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu, se lahko prijavijo pravne 
in fizine osebe s stalnim prebivališem v Mestni obini Velenje. Projekti, ki niso opredeljeni v lokalnem 
programu, niso predmet tega javnega razpisa. 

V primeru, da so v lokalni program vkljuena vzdrževalna dela in nakup opreme, so predmet tega 
pravilnika tudi vzdrževalna dela in nakup opreme. 
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Projekti iz lokalnega programa se vrednotijo na osnovi naslednjih meril: 
a) jasnost postavljenih ciljev  
b) reference izvajalca projekta  
c) predviden doseg projekta 
d) finanna konstrukcija projekta 
e) predviden nain izvedbe projekta 
f) število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri projektu 
g) partnerstva v projektu 
h) povezanost projekta z varstvom okolja. 

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število tok
A jasnost postavljenih ciljev     do 15 tok 
B reference izvajalca projekta do 10 tok 
C predviden doseg projekta do 15 tok 
D finanna konstrukcija projekta 

izvedba projekta
   do  30  tok 

E predviden nain izvedbe projekta 
aktualnost projekta

do 10 tok 
F število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri projektu do 10 tok 
G partnerstva v projektu    do  5 tok 
H povezanost projekta z varstvom okolja do 5 tok 

Najvišje število tok, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu, je 100. 

A) Jasnost postavljenih ciljev bo ovrednotena na naslednji nain: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

15 
7 
0 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu A, je 
15. 

B) Reference izvajalca projekta bodo ovrednotene na naslednji nain: 
- dva ali ve izvedenih projektov 
- en izveden projekt 
- nobenih izvedenih projektov 

10 
5 
0 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu B, je 
10.   

C)   Predviden doseg projekta bo ocenjen na naslednji nain: 
• do 20 obiskovalcev                                                                     2 toki 
• od 21 do 50 obiskovalcev                                                         5 tok 
• od 51 do 100 obiskovalcev                                                      8 tok 
• od 101 do 200 obiskovalcev                                                   15 tok 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu C, je 
15. 

D)   Finanna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji nain:

• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja                                                       do 5 tok 
• projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost                              do 15 tok 
• realnost finanne konstrukcije                                                                                 do 10 tok 

Opredelitev  virov financiranja bo ovrednotena na naslednji nain: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

5 
2 
0 
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Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji nain: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

15 
7 
0 

Realnost finanne konstrukcije bo ovrednotena na naslednji nain: 
- priloženi predrauni oz. ustrezni dokumenti, ki 

utemeljujejo vrednost projekta 
- predrauni oz. ustrezni dokumenti niso priloženi 

10 
0 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je 
30. 

E) Nain izvedbe projekta bo ovrednoten na naslednji nain: 
- en nain (samo razstava ali projekcija …) 
- kombinacija razlinih nainov (razstava, 

projekcija, katalog ...) 

5 
10 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je 
10. 

F) Število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta bo ovrednoteno na 
naslednji nain: 

- do 2 sodelujoa 
- do 5 sodelujoih 
- do 10 sodelujoih 
- nad 10 sodelujoih 

0 
3 
6 
10 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu F, je 
10. 

G)  Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji nain: 
• brez partnerjev                                                                                       0 tok 
• en ali ve partnerjev                                                                                   5 tok 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu G, 
je 5.

H) Povezanost projekta z varstvom okolja: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

5 
2 
0 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu H, je 
5.

V javnem razpisu se opredeli, kateri projekti bodo prioritetno podprti in v kakšnem deležu bodo 
(so)financirani. (So)financirajo se projekti, ki so najvišje ovrednoteni. 

V skladu z lokalnim programom se izbrani projekti (so)financirajo v višini 50 % ali 100 % vrednosti 
prijavljenega projekta. Na osnovi vrednotenja se pripravi seznam projektov, razvršenih od najvišjega do 
najnižjega števila tok. Projekti se (so)financirajo po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da kateri 
od odobrenih projektov ni realiziran, se (so)financira naslednji projekt iz seznama. 

IV. KONNE DOLOBE 

15. len 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, 
ki se (so)financirajo iz prorauna Mestne obine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2008). 

9

16. len 

Ta pravilnik zane veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne obine Velenje. 

Številka: 660-04-0004/2007-550 
Datum:  

Župan Mestne obine Velenje 
Bojan KONTI

OBRAZLOŽITEV: 

1. PRAVNA PODLAGA 
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega 
programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz prorauna Mestne obine Velenje (v 
nadaljevanju: pravilnik) sta Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010) in 
Odlok o mladinskem delu v Mestni obini Velenje (Uradni vestnik Mestne obine Velenje, št. 13/2007, v 
nadaljevanju: Odlok). Namen in cilj slednjega je celovito urediti položaj mladih v Mestni obini Velenje z 
zagotavljanjem pogojev za njihovo sodelovanje pri odloanju o za mlade pomembnih odloitvah, 
poimenovanju in sofinanciranju organizacij mladih, zagotavljanju javnega interesa pri dejavnostih za mlade 
ter izboljšanje sodelovanja med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladih. 8. len Odloka 
doloa, da komisija za mladinska vprašanja pripravi in Svetu Mestne obine Velenje predlaga pravilnik o 
sofinanciranju mladinskih projektnih aktivnosti. 
Pravna podlaga za sprejem pravilnika je tudi Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list 
RS, št. 42/2010), ki opredeljuje postopek izvedbe javnega razpisa.

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA: 
25. 5. 2010 je Svet Mestne obine Velenje na svoji 31. seji  sprejel Lokalni program razvoja delovanja 
mladih v Mestni obini Velenje »Strategija za mlade MOV 2010-2015« (Uradni vestnik Mestne obine 
Velenje, št. 10/2010; v nadaljevanju: lokalni program), ki opredeljuje izvedbo javnega razpisa za 
(so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu. Za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinskih projektnih aktivnosti, kamor se lahko prijavijo lanice Mladinskega sveta Velenje in 
posamezniki, ki se partnersko povezujejo z omenjenimi lanicami, smo v letu 2008 sprejeli Pravilnik o 
vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se (so)financirajo iz prorauna Mestne obine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2008). 
Tudi javni razpis za izvajanje lokalnega programa mora imeti svojo pravno podlago. Ker pravilnik iz leta 
2008 potrebuje doloene posodobitve, smo pripravili nov pravilnik, v katerega smo vkljuili tudi postopek 
izvedbe javnega razpisa za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu.  

3. KRATKA VSEBINA AKTA 

V pravilniku so doloeni pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za 
mladinske projektne aktivnosti ter za projekte, opredeljene v lokalnem programu (v nadaljevanju: mladinski 
projekti). 
Sredstva za (so)financiranje mladinskih projektov se razdelijo v skladu s sprejetimi merili na osnovi dveh 
javnih razpisov. Po pravilniku se (so)financirajo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot 
projekti lanic mladinskega sveta lokalne skupnosti in posameznikov, ki se partnersko povezujejo s 
lanicami mladinskega sveta lokalne skupnosti. Prav tako pa se sofinancirajo projekti iz sprejetega 
lokalnega programa. 

4. OCENA FINANNIH POSLEDIC 
S sprejetjem pravilnika bodo omogoeni pogoji za izvedbo javnih razpisov za (so)financiranje mladinskih 
projektov. Za izvedbo javnega razpisa za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu, je 
v  proraunu odprta nova postavka z nazivom Lokalni program razvoja delovanja mladih, na kateri so 
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Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji nain: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

15 
7 
0 

Realnost finanne konstrukcije bo ovrednotena na naslednji nain: 
- priloženi predrauni oz. ustrezni dokumenti, ki 

utemeljujejo vrednost projekta 
- predrauni oz. ustrezni dokumenti niso priloženi 

10 
0 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je 
30. 

E) Nain izvedbe projekta bo ovrednoten na naslednji nain: 
- en nain (samo razstava ali projekcija …) 
- kombinacija razlinih nainov (razstava, 

projekcija, katalog ...) 

5 
10 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je 
10. 

F) Število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta bo ovrednoteno na 
naslednji nain: 

- do 2 sodelujoa 
- do 5 sodelujoih 
- do 10 sodelujoih 
- nad 10 sodelujoih 

0 
3 
6 
10 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu F, je 
10. 

G)  Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji nain: 
• brez partnerjev                                                                                       0 tok 
• en ali ve partnerjev                                                                                   5 tok 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu G, 
je 5.

H) Povezanost projekta z varstvom okolja: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

5 
2 
0 

Maksimalno število tok, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu H, je 
5.

V javnem razpisu se opredeli, kateri projekti bodo prioritetno podprti in v kakšnem deležu bodo 
(so)financirani. (So)financirajo se projekti, ki so najvišje ovrednoteni. 

V skladu z lokalnim programom se izbrani projekti (so)financirajo v višini 50 % ali 100 % vrednosti 
prijavljenega projekta. Na osnovi vrednotenja se pripravi seznam projektov, razvršenih od najvišjega do 
najnižjega števila tok. Projekti se (so)financirajo po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da kateri 
od odobrenih projektov ni realiziran, se (so)financira naslednji projekt iz seznama. 

IV. KONNE DOLOBE 

15. len 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, 
ki se (so)financirajo iz prorauna Mestne obine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2008). 
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16. len 

Ta pravilnik zane veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne obine Velenje. 

Številka: 660-04-0004/2007-550 
Datum:  

Župan Mestne obine Velenje 
Bojan KONTI
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Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega 
programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz prorauna Mestne obine Velenje (v 
nadaljevanju: pravilnik) sta Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010) in 
Odlok o mladinskem delu v Mestni obini Velenje (Uradni vestnik Mestne obine Velenje, št. 13/2007, v 
nadaljevanju: Odlok). Namen in cilj slednjega je celovito urediti položaj mladih v Mestni obini Velenje z 
zagotavljanjem pogojev za njihovo sodelovanje pri odloanju o za mlade pomembnih odloitvah, 
poimenovanju in sofinanciranju organizacij mladih, zagotavljanju javnega interesa pri dejavnostih za mlade 
ter izboljšanje sodelovanja med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladih. 8. len Odloka 
doloa, da komisija za mladinska vprašanja pripravi in Svetu Mestne obine Velenje predlaga pravilnik o 
sofinanciranju mladinskih projektnih aktivnosti. 
Pravna podlaga za sprejem pravilnika je tudi Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list 
RS, št. 42/2010), ki opredeljuje postopek izvedbe javnega razpisa.

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA: 
25. 5. 2010 je Svet Mestne obine Velenje na svoji 31. seji  sprejel Lokalni program razvoja delovanja 
mladih v Mestni obini Velenje »Strategija za mlade MOV 2010-2015« (Uradni vestnik Mestne obine 
Velenje, št. 10/2010; v nadaljevanju: lokalni program), ki opredeljuje izvedbo javnega razpisa za 
(so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu. Za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinskih projektnih aktivnosti, kamor se lahko prijavijo lanice Mladinskega sveta Velenje in 
posamezniki, ki se partnersko povezujejo z omenjenimi lanicami, smo v letu 2008 sprejeli Pravilnik o 
vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se (so)financirajo iz prorauna Mestne obine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2008). 
Tudi javni razpis za izvajanje lokalnega programa mora imeti svojo pravno podlago. Ker pravilnik iz leta 
2008 potrebuje doloene posodobitve, smo pripravili nov pravilnik, v katerega smo vkljuili tudi postopek 
izvedbe javnega razpisa za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu.  

3. KRATKA VSEBINA AKTA 

V pravilniku so doloeni pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za 
mladinske projektne aktivnosti ter za projekte, opredeljene v lokalnem programu (v nadaljevanju: mladinski 
projekti). 
Sredstva za (so)financiranje mladinskih projektov se razdelijo v skladu s sprejetimi merili na osnovi dveh 
javnih razpisov. Po pravilniku se (so)financirajo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot 
projekti lanic mladinskega sveta lokalne skupnosti in posameznikov, ki se partnersko povezujejo s 
lanicami mladinskega sveta lokalne skupnosti. Prav tako pa se sofinancirajo projekti iz sprejetega 
lokalnega programa. 

4. OCENA FINANNIH POSLEDIC 
S sprejetjem pravilnika bodo omogoeni pogoji za izvedbo javnih razpisov za (so)financiranje mladinskih 
projektov. Za izvedbo javnega razpisa za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu, je 
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Številka: 660-04-0004/2007-550
Datum:  15. 1. 2011

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju  izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 6/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2011

I. UVOD
Z Letnim programom športa v Mestni občini Velenje za leto 2011 (v nadaljevanju: LPŠ) so določeni programi športa, ki bodo v 
letu 2011 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa in obseg 
sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu.
Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto 2011 za programe športa zagotovi 2.653.280,00 EUR, in sicer 
1.618.000,00 EUR za vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture in 1.035.280,00 EUR za dejavnosti izvajalcev LPŠ, skladno z 
Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni vestnik MOV, št. 29/2010).

II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00; v nadaljevanju: NPŠ) opredeljuje uresničevanje 
javnega interesa v športu. NPŠ določa:
- izhodišča in usmeritve športa,
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev,
- razvojne in strokovne naloge v športu,
- upravljanje športa,
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih programov.

Izvajanje NPŠ v lokalni skupnosti se določi z LPŠ. LPŠ v Mestni občini Velenje določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih 
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne 
občine Velenje. Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z LPŠ se zagotovijo javna sredstva za financiranje ali 
sofinanciranje naslednjih vsebin:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
- velike, mednarodne, državne in občinske prireditve,
- izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
- delovanje športne zveze izbrane na razpisu,
- delovanje javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod. 

Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu so:
- športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje 
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dejavnosti na področju športa in imajo sedež v MO 
Velenje

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Za izvajanje LPŠ je, skladno z določbami Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 
15/03-ZOPA) Svet Mestne občine Velenje sprejel podrobnejša 
merila za izvajanje in izbor programov športa v Mestni občini 
Velenje. Mestna občina Velenje podpira razvoj športa v svojem 
okolju in se trudi zagotoviti optimalne pogoje za njegov razvoj. 
Pri sestavljanju LPŠ občina upošteva specifičnost in razvitost 
športa. Tako bo občina:
1. posvetila posebno pozornost programom za otroke 

in mladino, z namenom spodbujati kakovosten način 
preživljanja prostega časa in preventivno delovati v smislu 
preprečevanja socialno-patoloških pojavov,

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse 
programe in vse izvajalce športa v Mestni občini Velenje, 
še posebej mladini,

3. sofinancirala programe za otroke in mladino usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport ter s posebno podporo 
kategoriziranim športnikom, skušali doseči, da naši 
športniki lahko svoj potencial razvijejo tudi v domačem 
okolju,

4. sofinancirala promocijo športne rekreacije v obliki 
sofinanciranja športno rekreacijskih tekmovanj,

5. sofinancirala izobraževanje strokovnih kadrov za delo v 
športu,

6. sofinancirala izgradnjo novih športnih objektov in 
vzdrževanje že obstoječih,

7. sofinancirala delovanje Športne zveze Velenje, ki bo v 
podporo delovanja športnih klubov.

Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za 
posameznika in družbo kot celoto. Zato bomo v Mestni občini 
Velenje sledili ciljem, navedenim v III. poglavju LPŠ.

III. CILJI
A – na področju športne vzgoje
∙  zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne 

športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske 
mladine in povečati ponudbo na tem področju;

∙  zagotoviti stabilno financiranje programov športne vzgoje 
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, stimulirati vključevanje čim večjega števila mladih v 
programe redne in organizirane vadbe;

∙  izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na 
področju ŠŠT in pri urejanju statusa športnika za vse tiste 
športnike, ki izpolnjujejo pogoje.

B – na področju športne rekreacije
∙  povečati število sodelujočih v programih športne 

rekreacije,
∙  nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno-

preventivne programe, 
∙  omogočiti dostopnost športnih objektov in programov čim 

širšemu krogu občanov.

C – na področju kakovostnega športa
∙  vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo 

pogoje, omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih 
panožnih športnih zvez;

∙  dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo 

klubi za svoje člane tudi na osnovi kategorizacije po merilih 
Olimpijskega komiteja Slovenije;

∙  klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu 
omogočiti brezplačno uporabo objektov za osnovnošolsko 
in srednješolsko mladino. 

D – na področju vrhunskega športa
∙  pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah 

vrhunske športnike pri sofinanciranju določenih programov, 
ki omogočajo vrhunskim športnikom nadaljnjo rast in 
razvoj.. 

E – pri razvojnih in strokovnih nalogah
∙  zagotoviti konstantno izobraževanje kadrov za delo v 

športu;
∙  zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih 

prireditev in programov (Evropski Atletski miting, 
Mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem 
tenisu, Poletna revija skokov,);

∙  zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega 
načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z 
raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom .

F – na področju športnih objektov
∙  zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse 

organizirane programe športa;
∙  zagotoviti stabilno sofinanciranje upravljanja, obratovanja 

in vzdrževanja javnih športnih objektov;
∙  zagotoviti izgradnjo novih športnih objektov.

IV. – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Mestna občina Velenje bo za izvajanje LPŠ v letu 2011 
zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki bodo na podlagi 
javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v 
skladu z NPŠ in v interesu občine.
Zaradi uresničevanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2011 
iz občinskega proračuna sofinancirali izvajanje naslednjih 
programov športa in v naslednjem obsegu :
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Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2011 začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku MOV in je osnova 
za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Velenje. 

Številka: 650-01-0001/2011
Datum:   15. 2. 2011

                                                                                                              Župan Mestne občine Velenje
                                                                                                              Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06- UPB 1, 26/07 in 18/08) in 42. ter 97. člena 
Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB 1 in 22/08) na 5. seji, dne 14. 2. 2011 sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2011

I.
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2011 je naslednji:
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Številka: 032 01 009/2010    
Datum:   15. 2. 2011
                                                                                                

              Župan Mestne občine Velenje
                                                                                                              Bojan KONTIČ, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-
ZUPUDPP) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 5. seji, dne 
14. 2. 2011 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
UREJANJA S4/3, ŠMARTNO-VELENJE IN 

DEL OBMOČJA UREJANJA G4/3
1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3  (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje št. 22/06-UPB1 in 4/07), v 
nadaljevanju besedila: odlok o PUP  Šmartno.

2. člen
V celoti se črta 2. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 2. členom, ki se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za:
*  prostorsko urejanje območja za:
- novogradnje (stanovanjski, poslovni, obrtni, servisni 

objekti), 
- dozidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije obstoječih 

objektov, 
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
- spremembo namembnosti stavbnega fonda in nepozidanih 

površin,
- vzdrževanje stavbnega fonda,
- postavitev začasnih objektov ter naprav, urbane opreme,
- druge posege v prostor;

*  urbanistično in arhitektonsko oblikovanje novogradenj za:
- določanje gabaritov predvidenih objektov,
- določanje arhitekturnih in ambientalnih značilnosti 

posegov v prostor;

*  določanje in oblikovanje pripadajočih parcel k objektom;
*  komunalno urejanje stavbnih zemljišč;
*  poseganje v zavarovana območja infrastrukturnih objektov 

in naprav;
*  ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih 

vrednot človekovega okolja.

Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo projektne 
dokumentacije za posamezne objekte ali druge posege v 
prostor.«

3. člen
V celoti se črta 9. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 9. členom, ki se glasi:
»Na celotnem območju PUP Šmartno so dovoljene 
rekonstrukcije obstoječih objektov. Rekonstrukcija objekta 
predstavlja izvedbo del, ki spreminjajo tehnične značilnosti 
obstoječega objekta in prilagajajo objekt spremenjeni 
namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, 
s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se 
njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge 
njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno 

sprememb v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne 
spremeni za več kot 10%.«

4. člen
V 10. členu odloka o PUP Šmartno se v celoti črta prvi stavek, 
ki se nadomesti z novim prvim stavkom, ki se glasi: 
»Novogradnje objektov, rušitve obstoječih objektov, dozidave, 
nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov 
ter preureditve stropno-strešnih konstrukcij so dopustne pod 
naslednjimi pogoji:«

5. člen
V celoti se črta 17. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 17. členom, ki se glasi: 
»4. Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na celotnem območju PUP Šmartno je dovoljena gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov, ob upoštevanju predpisanih 
odmikov predvidenih objektov od sosednjih parcel, kot jih 
predpisuje 36. člen tega odloka.
(2) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list št. 37/2008) – v 
nadaljnjem besedilu odloka kratko: Uredba.
(3) Kadar se gradi garaža kot nezahteven objekt, je pri njenem 
lociranju v prostoru potrebno upoštevati načelo najkrajšega 
dostopa do obstoječega cestnega omrežja.
(4) Na varovanih območjih gozdnih zemljišč, je dopustna 
gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih 
objektov skladno z določili 11., 12., 14., 15., 16., 18. in 19. 
člena Uredbe.«

6. člen
V celoti se črta 18. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 18. členom, ki se glasi: 
»(1) Ograje se lahko gradijo oziroma postavljajo le skladno s 
pogoji in merili iz Uredbe iz drugega odstavka 17. člena tega 
odloka. Priporočajo se žive meje, do višine 1,50 m in minimalnim 
odmikom 0,50 m (od zunanjega roba obrezane žive meje) 
od vseh cest in dovozov do objektov, zaradi možnosti odriva 
snega v zimskem času. V križiščih posameznih cest mora biti 
odmik živih mej in drugih vrst ograj prilagojen preglednosti 
križišč, zaradi prometne varnosti na prometnicah na področju 
PUP Šmartno.
(2) Na območju PUP Šmartno so dovoljene tudi varovalne 
in protihrupne ograje do višine 2,20 m, ob upoštevanju vseh 
pogojev iz Uredbe iz drugega odstavka 17. člena tega odloka, 
ter ob upoštevanju določil glede odmikov iz določil 36. člena 
tega odloka.«

7. člen
(1) V celoti se črta šesti odstavek (f) 24. člena odloka o PUP 
Šmartno in se nadomesti z novim šestim odstavkom 24. člena, 
ki se glasi: 
»f.) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene na 
celotnem območju PUP Šmartno, skladno z merili iz 9. člena 
tega odloka.«
(2) V osmem odstavku (h) 24. člena odloka o PUP Šmartno se 
besedna zveza »pomožnih objektov« črta in se nadomesti z 
novo besedno zvezo »nezahtevnih in enostavnih objektov.«
(3) V devetem odstavku (i) 24. člena odloka o PUP Šmartno 
se besedna zveza »pomožnih objektov« črta in se nadomesti z 
novo besedno zvezo »nezahtevnih in enostavnih objektov.«

8. člen
(1) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
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objektov na zemljišču«, se v celoti črta prvi stavek, in se 
nadomesti z novim prvim stavkom, ki se glasi:
»Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav, 
adaptacij, rekonstrukcij obstoječih objektov ter gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov v območjih brez izrazite 
gradbene črte okoliških objektov so naslednji:«
(2) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
objekta na zemljišču«, se v  peti alineji črta naslednji tekst:
»V primeru nejasnosti teh določil, glede odmikov po načelu 
recipročnosti, si mora investitor objekta (novogradnje, 
nadomestne gradnje, dozidave ali postavitve enostavnih 
objektov) pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor 
Sveta Mestne občine Velenje.« 
(3) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
objekta na zemljišču«, se v celoti črta sedma alineja in se 
nadomesti z novo  sedmo alinejo, ki se glasi:
»- odmiki predvidenih objektov od objektov javne gospodarske 
infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni v 46. in 47. 
členu tega odloka in jih je potrebno v celoti upoštevati;« 
(4) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
objekta na zemljišču«, se v deveti alineji na koncu doda 
naslednji tekst, ki se glasi:
»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«
(5) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
objekta na zemljišču«, se deseta alineja v celoti črta.

9. člen
V 37. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »2. Horizontalni 
in vertikalni gabariti novogradenj, dozidav in enostavnih 
objektov«, se naslov v celoti črta in se nadomesti z novim 
naslovom, ki se glasi:
»Pogoji in merila glede gabaritov predvidenih objektov«

10. člen
V 43. členu odloka o PUP Šmartno se v vseh odstavkih besedna 
zveza »gradbena parcela«, nadomesti z novo besedno zvezo 
»pripadajoče zemljišče«, v vseh sklonih obstoječega besedila 
tega člena.

11. člen
V 44. členu odloka o PUP Šmartno, se v prvem odstavku tega 
člena v celoti črta zadnji stavek tega odstavka.

12. člen
V celoti se črta 54. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 54. členom, ki se glasi:
»Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo objektov in opravljanje del, ki 
jih opredeljuje Uredba iz 17. člena tega odloka in veljavna 
prostorska in gradbena zakonodaja Republike Slovenije.«

13. člen
Ta odlok začne veljati 8 (osmi) dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0012/2005-300   
Datum:   15. 2. 2011

 Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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