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Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje

(UPB - 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)

OBJAVLJAM
- naslednje akte

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o imenovanju predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
4. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno izobraževalnih zavodih Mestne občine
Velenje
5. Sklep o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev TIC-a Velenje
6. Sklep o izstopu Mestne občine Velenje iz Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko
središče
7. Sklep o nadaljevanju aktivnosti na področju razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni
občini Velenje
8. Sklep o reorganizaciji javnih zavodov s področja kulture (1. faza)
9. Sklep o sprejemu Zelene politike slovenskega turizma
10. Sklep o predlogu spremembe 54., 55. in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
11. Sklep o sprejemu Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje
2016 -2020
12. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
13. Spremembe in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje
14. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2016
15. Okvirni programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2016
16. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2016
17. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
18. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine
Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN
1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje "C
(4) 2d"
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl.
US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 24. in 32. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)na 10. seji, dne 15.
12. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju članov v Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
I.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za
čas do izteka mandatnega obdobja imenujeta:
- Breda Kolar,
- Mihael Letonje.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2014-160
Datum: 15. 12. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92
- ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC
in 127/06 - ZJZP), 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rdeča dvorana
Športno rekreacijski zavod (Uradni vestnik MO Velenje, št.24/07) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06,
26/07 in 18/2008) na 10. seji, dne 15. 12. 2015 sprejel

SKLEP

o soglasju k imenovanju direktorja Javnega
zavoda
Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Marjana
KLEPCA za direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ
Velenje.
II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2014
Datum: 15. 12. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in
18/08) na 10. seji, dne 15. 12. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju predsednika Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin
I.
Za predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se
za čas do izteka mandatnega obdobja imenuje:
- Franci Lenart.
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. 12. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Na podlagi 6. člena Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni
list RS št. 57/15) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 10. seji

16. december 2015

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008) na
svoji 10. redni seji, dne 15. 12. 2015 sprejel naslednji

dne 15. 12. 2015 sprejel

SKLEP

o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno
izobraževalnih zavodih Mestne občine Velenje

SKLEP

o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in
storitev Turistično-informacijskega centra
Velenje

1. člen
Posameznemu dolžniku, ki izpolnjuje pogoje za odpis dolga
skladno z določbami Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa
odpusta dolgov (Uradni list RS št. 57/15; v nadaljevanju:
(ZPIUOD)), se dolg iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske
prehrane odpiše v celoti. Mestna občina Velenje za ta namen
zavodom ne bo zagotovila dodatnih sredstev iz proračuna
Mestne občine Velenje za leto 2015.

I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k ceniku prodajnih
spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra
Velenje, katerega nosilec je Mestna občina Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje.

2. člen
Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja na območju
Mestne občine Velenje na podlagi ZPIUOD odpišejo dolgove
do višine:
- Osnovna šola Antona Aškerca, do višine 408,84 EUR
- Osnovna šola Livada, do višine 803,19 EUR
- Vrtec Velenje, do višine 8.514,37 EUR

Številka: 333-01-0002/2015
Datum: 15. 12. 2015

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-01-0074/2015
Datum: 15. 12. 2015
			

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

16. december 2015

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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CENIK SPOMINKOV in STORITEV TIC-a VELENJE
IZDELEK
Knjiga 10 let pustolovščin - Adventure race
Animacija učne ure 10 do 19 oseb
Animacija učne ure 20 do 34 oseb
Animacija učne ure 35 do 44 oseb
Animacija učne ure 45 do 55 oseb
Bergmandeljc (barvni)
Bergmandeljc (mali)
Bergmandeljc (veliki)
Blok Pika svetleč
Blokec ES Pika
Brisača Pika
Broška Mastodont (bakrena)
Broška Mastodont (zlata)
CD Hojahoj zapoj Pozoj
CD Hojahoj zapoj Pozoj pvc ovitek
Cvetlična čokolada
Čez grajsko planino
Čokolada s kokosom in limeto FRESH
Čokoladna tablica temna VENEZUELA
Čokolada ACTICOA
Čokolada s čilijem HOT
Čokolada s karamelo - CARAMEL
Čokolada s kavo - COFFEE
Čokolada s soljo - SALTY
Čokolada s solnim cvetom
Čokolada s šampanjcem CHAMP
Čokolada Sladkosti Velenja
Čokolada Sladkosti Velenja v promocijskem paketu
Čokolada z biskvitom CRUNCHY
Čokolada z medom HONEY
Čokolada z meto - COOL
Čokoladna lizika
Čokoladna tablica Arriba
Čokoladna tablica bela, posuta
Čokoladna tablica Black&White
Čokoladna tablica JAVA
Čokoladna tablica mlečna 100g
Čokoladna tablica mlečna posuta
Čokoladna tablica Novoletna
Čokoladna tablica NOVOLETNA
Čokoladna tablica Sao Tomo

DDV (%)
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%

CENA
10,00 €
36,00 €
24,00 €
21,00 €
17,00 €
7,50 €
6,50 €
25,00 €
2,00 €
3,00 €
3,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
6,00 €
4,93 €
12,00 €
2,52 €
3,83 €
3,83 €
2,52 €
2,52 €
2,52 €
2,52 €
4,90 €
2,52 €
4,50 €
3,80 €
2,52 €
2,52 €
2,52 €
1,40 €
3,83 €
4,16 €
3,83 €
3,83 €
3,83 €
4,16 €
3,83 €
Uradni3,83
vestnik€Mestne občine Velenje
3,83 €
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Čokoladna tablica temna posuta
Čokoladna tablica White
Čokoladna tablica Z ljubeznijo
Čokoladne broške bele
Čokoladne broške mlečne
Čokoladne broške temne
Darilna vrečka Velenje
Dežnik I FEEL SLOVENIA
Dežnik Velenje
Dežurstvo izven delovnega časa TIC-a
Dnevnik CICI
Dnevnik s slov. planinske poti
Domine
DVD "Naš Ruda"
DVD »Mozaik doživetij«
Etui za mobitel Pika
Etui za mobitel Pika - roza
Ficko
Franc Kocbek-Aljaž Savinjskih
Glinen spominek
Glinen spominek (TIC grad)
Glinen spominek glaziran
Graščinski parki Šaleške dolin
Grintovci 1:25000 (2005)
Gusarska rutka
Igra Spomin Velenje
Izdaja kartice BICY
Izposoja koles do 3 ure
Izposoja kolesa 1 dan
Izposoja kolesa 2 dni
Izposoja kolesa več dni/na dan
Izposoja petih gorskih koles /mesečno
Kazalka Pika (mala)
Kazalka Pika (velika)
Kemični svinčnik Velenje
Kemični svinčnik Velenje rumen
Keramično jajce s stekl. podstavku
Kipec rudarja na premogu 7 cm
Klekljana zapestnica črna
Klekljana zapestnica zelena
Klekljani uhani
Knjiga Mi gradimo nov svet
Knjiga O grajskem duhu
Knjiga O jamskem škratu
Knjiga O jezerskem zelenjačku
Knjiga O malem mastodontu
Knjiga O mali vili
Knjiga O srečni kozi
Knjiga Pika Nogavička
Knjiga Pod vodo glas, nad vodo glas
Knjiga Poskok po Šaleški dolin
Uradni vestnik Knjiga
Mestne občine
IzvirVelenje
bele vode
Knjiga Savinja-Polet nad reko
Knjiga Usnjarski vajenec Jure

9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
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4,16 €
3,83 €
3,83 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
1,50 €
15,00 €
8,00 €
15,00 €
1,95 €
3,50 €
9,00 €
11,00 €
8,00 €
3,00 €
2,00 €
10,00 €
25,30 €
1,70 €
1,20 €
2,50 €
10,00 €
8,10 €
3,00 €
8,50 €
6,00 €
3,00 €
10,00 €
20,00 €
7,00 €
100,00 €
1,50 €
12,00 €
1,00 €
1,50 €
25,00 €
7,00 €
20,00 €
10,00 €
11,00 €
10,00 €
14,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
22,95 €
12,00 €
14,00 €
12,00 €
25,00 €
12,00 €
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Knjiga Vila Bianca
Knjiga Najlepše zgodbe s slovenskih gradov
Knjiga Slovensko planinstvo
Knjiga Najlepši slovenski gradovi
Knjiga Narava v gorskem svetu
Koledar na premogu
Komplet Pionirska čepica in rutica
Konjska glava mala
Konjska glava velika
Kremni med v kartonski embalaž
Kremnim med s cimetom
Lesen gumb Pika
Lesena peresnica
Lesene puzzle Pika
Liker (100 ml)
Liker Slovenija (350ml)
Lonček NŽBV
Lonček s pikami Pika
Luči za kolo Bicy
Lutkica Pika Nogavička
Magnet 9X Velenje
Magnet mastodont
Magnet rudar okrogel
Magnet rudarski znak
Magnet Mamut
Majica I FEEL SLOVENIA moška
Majica I FEEL SLOVENIA otroška
Majica I FEEL SLOVENIA ženska
Majica Lepo bilo je v naši domovini biti mlad ženska
Majica Lepo bilo je v naši domovini biti mlad moška
Majica NŽBV ženska
Majica NŽBV moška
Majica NŽBV moška dolgi rokavi
Majica NŽBV ženska dolgi rokavi
Majica Pika odrasla
Majica Pika otroška
Majica Titovo Velenje moška
Majica Titovo Velenje ženska
Majica Velenje moška rumena
Majica Velenje otroška rumena
Majica Velenje ženska rumena
Mala Pika
Mali kozarec
Mapa Velenje
Mastodont (stoječi) premog
Mastodont glinen mali
Mastodont glinen veliki
Mastodont na premogu
Mastodont sedeči na premogu
Mazilo z ustnice Pika
Medene čebelice
Medeni liker 100 ml
Medeni liker 350 ml
Medeni liker 350 ml Slovenija

9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
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35,00 €
19,95 €
29,90 €
49,95 €
20,82 €
7,00 €
20,00 €
15,00 €
40,00 €
8,00 €
9,00 €
0,50 €
3,50 €
12,00 €
7,00 €
11,00 €
5,00 €
6,00 €
35,00 €
3,00 €
2,50 €
5,00 €
3,00 €
6,00 €
1,50 €
14,90 €
13,90 €
14,90 €
9,00 €
7,00 €
9,00 €
7,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €
9,00 €
7,00 €
5,00 €
9,00 €
10,00 €
5,00 €
1,50 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €
4,00 €
8,00 €
1,00 €
7,12 €
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
6,00 €
10,00 €
10,00 €
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Medica (375 ml)
Medved Lovro sestavljanka
Medved Lovro stenski zemljevid
Medved Lovro zgibanka
Metuljček moški
Najem dvorane dnevni
Najem dvorane do 3 ure
Najem dvorane izven delovnega časa TIC-a
Najem Galerija dnevni
Najem Galerija mesečni
Najem Galerija tedenski
Najem hostese
Najem mansarde dnevni
Najem mansarde do 3 ure
Najem mansarde izven delovnega časa TIC-a
Novoletne ploščice 2x2
Novoletne ploščice 3x3
Obesek I feel Slovenia kovinski
Obesek za ključe Berkmandeljc
Obesek za ključe Pika
Obeski za ključe Šaleška dolina
Obešalnik Pika
Ogled Vile Biance (odrasli)
Ogrlica srednja grča
Ogrlica povp. les srednja
Ogrlica povp. les
Obesek najlon žička enostaven
Obesek enostaven usnje
Obesek najlon žička zahtevni
Ogled Vile Biance (otroci)
Ogrlica ksilit
Okrogla plaketa mastodont magnet
Okvir puzzle Pika
Opica (velika)
Otroški bodi Pika
Otroški bodi Velenje št. 68
Otroški bodi Velenje št. 74
Otroški bodi Velenje št. 80
Otroški bodi Velenje št. 86
Otroški bodi Velenje št. 92
Ovratni trak TIC
Ozvočenje
Paket 3 x med
Peneča medica z embalažo
Pika Nogavička magnet
Pikin blok (Spirala)
Pikin CD
Pikin obešalnik (veliki)
Pikina brisačka
Pikina hiša
Pikina lizika
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
Pikina verižica
Pikina značka
Pisalo z lučko Pika

22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
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10,00 €
9,90 €
19,90 €
8,10 €
44,00 €
300,00 €
150,00 €
50,00 € / h
50,00 €
300,00 €
150,00 €
10,00 €
200,00 €
100,00 €
40 ,00 € / h
4,40 €
6,40 €
4,99 €
4,50 €
2,00 €
3,00 €
6,00 €
1,00 €
48,00 €
39,00 €
45,00 €
23,00 €
23,00 €
29,00 €
0,50 €
42,00 €
3,50 €
12,00 €
15,00 €
7,00 €
15,99 €
15,99 €
15,99 €
15,99 €
15,99 €
2,00 €
130,00 €
15,00 €
25,00 €
2,00 €
2,50 €
5,00 €
7,00 €
2,00 €
45,00 €
1,80 €
4,00 €
1,00 €
2,00 €
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Plaketa mastodonta magnet
Plaketa na premogu
Plaketa rudar in mastodont magnet
Plaketa Šaleški grad magnet
Plaketa Vel. grad - magnet
Plaketa Vel. grad na premogu
Plaketa Velenjski grb čipka
Planinska karta Šaleška dolina z okolico
Planinska šola - učbenik
Planinski dnevnik
Ponovna aktivacija kartice Bicy
Pobarvanka Pika
Poroka v Vili Bianci
Posavsko hribovje-zahodni del
Premog v škatlici
Priponka Pozoj
Promo paket majica in lonček NŽBV
Prstan srednji relief
Prstan dolgi enostavni
Razglednica Grilova domačija
Razglednica Tito
Razglednica Velenja vetrnica
Razglednica Vila Bianca
Ročna ura Pika
Rudarček magnet
Rudarska svetilka 5 cm
Rudarska svetilka 9 cm
Rudarski voziček CICKA 7cm
Rudarski voziček HUNT namizni
Rudarski voziček HUNT velik
Rudarski znak 10 cm magnet
Sedež za kolo Bicy
Silikonska zapestnica I feel Slovenia
Skodelica Pika
Skodelica z žličko I feel Slovenia
Skrinjica in liker
Skrinjica in medeno žganje
Slinček Pika
Spodnjice dekliške
Spodnjice fantovske
Spodnjice moške BOŽIČNE
Spodnjice moške MODEO
Spodnjice moške NŽBV
Spodnjice ženske BOŽIČNE
Spodnjice ženske MODEO
Spodnjice ženske NŽBV
Srednja slika
Srednji kozarec
Suho sadje v medu
Športna plastenka Aquavallis
Trojček 3 x med 212 ml
Turistični vodnik Mavrica
Uhani enostavni
Uhani zahtevni

22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
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5,00 €
6,00 €
3,50 €
3,00 €
3,00 €
8,00 €
27,00 €
8,10 €
24,20 €
2,90 €
6,00 €
1,00 €
200,00 €
8,10 €
2,50 €
7,00 €
8,00 €
39,00 €
24,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
7,00 €
2,80 €
6,00 €
8,00 €
22,00 €
22,00 €
55,00 €
6,50 €
43,00 €
1,89 €
4,00 €
9,49 €
22,00 €
20,00 €
5,00 €
10,50 €
10,50 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
10,50 €
10,50 €
10,50 €
15,00 €
8,00 €
8,00 €
25,00 €
17,00 €
Uradni vestnik
10,00Mestne
€ občine Velenje
27,00 €
39,00 €
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Velenje - Stoletje na razglednicah
Velenje prisrčno
Velenjske zgodbe EPK
Velenjski grad barvni magnet
Velenjski grad magnet
Veliki kozarec
Vodnik Kamniško-Savinjske Alpe
Vodnik Po gorah severovzhodne
Vodnik po pl. kočah v Slo
Vodnik s slov. plan poti
Zapestnica lamele dolge
Zapestnica magnet relief
Zbirni kartonček Po poteh Vinske Gore
Zemljevid Velenja (mali)
Zemljevid Velenje (veliki)
Značka kontrolna
Znamka za Slovenijo
Znamka za tujino

9,5%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%

KLASIČNO VODENJE
ŠT. UDELEŽENCEV

-

DO 2 URI

16. december 2015

12,00 €
29,00 €
7,00 €
2,50 €
2,50 €
10,00 €
21,70 €
21,70 €
21,70 €
25,90 €
35,00 €
52,00 €
2,50 €
3,00 €
5,00 €
1,00 €
0,53 €
0,73 €

INTERAKTIVNO VODENJE

CELODNEVNO

Do 5
50 €
140 €
Do 15
60 €
140 €
Do 30
80 €
160 €
Do 55
110 €
160 €
Vsaka nadaljnja aktivna ura: 27 €,
Pasivna ura (spremstvo, čakalnina): 16 €

DO 2 URI

CELODNEVNO

80 €
90 €
110 €
140 €

200 €
200 €
250 €
250 €

KLASIČNO VODENJE

INTERAKTIVNO VODENJE

ŠT. UDELEŽENCEV

DO 2 URI

CELODNEVNO

DO 2 URI

CELODNEVNO

Do 5
Do 15
Do 30
Do 55

35 €
40 €
40 €
65 €

90 €
90 €
100 €
100 €

45 €
50 €
60 €
80 €

120 €
120 €
150 €
150 €

Ugodnosti
Čokolada Sladkosti Velenja
Ogled Vile Biance
Izposoja prilagojenega kolesa tricikla (invalidi, dijaki,
študentje, upokojenci)
Izposoja otroškega kolesa
Izposoja otroškega skiroja
Izposoja večih koles
Animacija učne ure za dijake, študente, upokojence in
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
invalide
Interaktivno spoznavanje Velenja za dijake, študente,
upokojence, invalide in najemnike prostorov

10% popusta za najemnike
prostorov
50% popusta za najemnike
prostorov
30% popusta na ceno za
izposojo kolesa za odrasle
30% popusta na ceno za
izposojo koles za odrasle
30% popusta na ceno za
izposojo koles za odrasle
10% popusta na ceno za
izposojo kolesa za odrasle
10% popusta na ceno za odrasle
10% popusta na ceno za odrasle

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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Animacija učne ure za turistične agencije

15% popusta na ceno za odrasle

Interaktivno spoznavanje Velenja za turistične agencije in
ostale turistične partnerje

15% popusta na ceno za odrasle

DOPOLNITEV CENIKA:


Dopolnitev cenika spominkov

Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji
Planinski zabavnik
Knjiga Hiking in Slovenia
Pobarvanka Pobarvajmo Slovenijo
Knjiga Slovenia for children
Knjiga Slovenia za otroke
Monografija Slovenija, angleška
Monografija Slovenija, nemška
Monografija Slovenija, slovenska
Magnet I feel Slovenia romb
Šal I feel Slovenia
Očala I feel Slovenia
Flaška I feel Slovenia
Spominska žlička I feel Slovenia


36,00 €
9,90 €
17,00 €
4,90 €
9,99 €
9,99 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
2,49 €
14,99 €
10,00 €
8,90 €
6,95 €

Dopolnitev cenika vodenja po Mestni občini Velenje v slovenskem jeziku in tujih jezikih

ŠT. UDELEŽENCEV
Do 5
Do 15
Do 30
Do 55



9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%

KLASIČNO VODENJE

INTERAKTIVNO VODENJE

1 URA
25 €
30 €
40 €
55 €

1 URA
40 €
45 €
55 €
70 €

Izplačila turističnemu vodniku območja Mestne občine Velenje po dopolnjenem ceniku

ŠT. UDELEŽENCEV
Do 5
Do 15
Do 30
Do 55

KLASIČNO VODENJE

INTERAKTIVNO VODENJE

1 URA
15 €
20 €
25 €
30 €

1 URA
20 €
25 €
30 €
40 €

*V ceni je vštet DDV.
Cenik se uporablja od 1. decembra 2015 dalje.
Bojan Kontič
Župan Mestne občine Velenje
________________________
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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16. december 2015

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 15/06-uradno prečiščeno besedilo, 26/07 in 18/08) na
10. seji dne 15. 12. 2015 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB-1, 26/2007 in 18/2008)
na svoji 10. seji dne 15. 12. 2015 sprejel

SKLEP

SKLEP

o izstopu Mestne občine Velenje iz Javnega
zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
1. člen
Mestna občina Velenje izstopa iz Javnega zavoda Regijsko
višje in visokošolsko središče, s sedežem v Celju.
2. člen
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da podpiše vse
potrebne dokumente ter izvede vsa potrebna dejanja v zvezi z
izstopom Mestne občine Velenje kot ustanoviteljice iz Javnega
zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 025-04-0006/2014
Datum: 15. 12. 2015

O REORGANIZACIJI JAVNIH ZAVODOV S
PODROČJA KULTURE (1. FAZA)
I.
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil z vidiki možne
reorganizacije javnih zavodov s področja kulture in nalaga
županu, da v roku treh mesecev od uveljavitve tega sklepa
pripravi potrebne akte za združitev Festivala Velenje in Galerije
Velenje.
II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 025-04-0008/2015
Datum: 15. 12. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 15/06-uradno prečiščeno besedilo, 26/07 in 18/08) na
10. seji dne 15. 12. 2015 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008) na
svoji redni 10. seji, dne 15. 12. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o nadaljevanju aktivnosti na področju razvoja
terciarnega izobraževanja v Mestni občini
Velenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje zadolžuje župana, da najkasneje
v roku treh mesecev pripravi vizijo delovanja in nadaljnjega
razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Velenje.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
Vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 025-04-0006/2014
Datum: 15. 12. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

o sprejemu Zelene politike slovenskega
turizma
I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme Zeleno politiko slovenskega
turizma.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 333-01-0013/2015
Datum: 15. 12. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

16. december 2015
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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 svoji 10.
seji, dne 15. 12. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

o predlogu spremembe 54., 55. in 56. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
1. člen
Svet Mestne občine Velenje odločno nasprotuje 54., 55. in 56.
členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju: ZIPRS1617; ki ga je
obravnaval Državni zbor Republike Slovenije), v katerih ta
določa višino finančnih sredstev za občine.
Svet Mestne občine Velenje ugotavlja, da je s tako dodeljeno
višino finančnih sredstev ogrožen smisel in obstoj lokalne
samouprave, zato zahtevamo, da se 54., 55. in 56. člen
ZIPRS1617 spremenijo tako, da se glasijo:
»54. člen
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na
prebivalca.
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na
prebivalca.
55. člen
Se črta.
56. člen
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin
zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin, ob
upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela
sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015.
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin
zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin. Delež
sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti
po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov
državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za
sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe
četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1. Sredstva
investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom
ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov
strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno
potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja
ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi
tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z
njimi.«
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
Številka: 403-02-0007/2015-211
Datum: 15. 12. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

16. december 2015

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v
mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB-1, 26/2007 in 18/2008) na
svoji 10. seji dne 15. 12. 2015 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU LOKALNEGA PROGRAMA
RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V
MESTNI OBČINI VELENJE 2016 - 2020
I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme LOKALNI PROGRAM
RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE
2016 - 2020.
II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 660-04-0003/2015
Datum: 15. 12. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

16. december 2015
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FAZA: PREDLOG
Na podlagi 27. člena Zakona v javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10), 16. – 18. Člena Odloka o mladinskem
delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 13/07, str. 79), 9. - 11., 13. in 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 4/2015, str. 12 - 13) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na svoji ____ seji dne _____
sprejel

2. LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA
MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE
2016 - 2020
(lokalna mladinska strategija)

Velenje brez mladine, je kot drevo brez korenine.
POSEBNA ZAHVALA

Zahvaljujemo se:
vsem mladim, ki so sodelovali na petih delavnicah (srečanjih in posvetih),
vsem osnovnim šolam v MO Velenje,
Šolskemu centru Velenje,
vsem lokalnim mladinskim trenerjem,
Marku Pritržniku, direktorju Mladinskega centra Velenje,
Barbari Kelher, predsednici Mladinskega sveta Velenje,
začetnikom oblikovanja lokalne mladinske politike,
Mestni občini Velenje ter
Evropski uniji in programu ERASMUS +, ki so omogočili ta projekt.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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1. UVOD

Na podlagi v letu 2007 sprejetega Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje, se je se je Mestna občina
Velenje (v nadaljevanju MO Velenje) zavezala sprejeti lokalni program razvoja delovanja mladih, za katerega pripravo
sta zadolžena mladinski svet lokalne skupnosti in mladinski center, katera k sodelovanju povabita tudi mladinske
organizacije. Namen je oblikovati dokument – lokalno mladinsko strategijo, ki bo v Velenju mladinskim organizacijam
in organizacijam za mlade pomagala spodbuditi in aktivirati mlade, občane MO Velenje.
Po 18. členu Odloka o mladinskem delu v MO Velenje (2007) se lokalni program razvoja delovanja mladih sprejema
za obdobje pet let in obsega:
 izhodišča in usmeritve delovanja mladih;
 vsebino in obseg posameznih pojavnih delov dejavnosti mladih, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih
sredstev;
 razvojne in strokovne naloge delovanja mladih;
 okvirna merila in cilje za finančno vrednotenje.
Področja mladinskega sektorja, ki jih obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu se
nanašajo na:
 avtonomijo mladih;
 neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
 dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
 skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
 prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
 mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
 zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih;
 dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih;
 sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
V letu 2010 je MO Velenje sprejela Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje, katerega smo
poimenovali Mladi v korak s časom 2010 - 2015. Preko treh srečanj z mladimi smo le-tem dali priložnost, da na
posvetih in srečanjih (delavnicah) povedo svoja mnenja o tem, kaj v Velenju pogrešajo, kaj bi obdržali in kaj
spremenili. Tako smo z njihovo aktivno participacijo izoblikovali 30 programov oz. ciljev (podakcij lokalne mladinske
strategije), ki pokrivajo širok spekter interesov mladih občanov. Strategijo smo pripravili skupaj z mladimi, mladinskimi
organizacijami, institucijami in javnimi zavodi. Dokument je bil sprejet na seji Sveta MO Velenje 25. maja 2010 in je bil
kot takšen sprejet kot 1. lokalna mladinska strategija v Sloveniji.
MO Velenje se je s sprejetjem dokumenta zavezala k financiranju sledenja ciljev lokalne mladinske strategije. Tako je
v letih 2011 do 2015 objavila letne Javne razpise za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. Za izvedbo javnega razpisa je bilo letno v
proračunu planiranih 35.000 € - od tega zneska je bilo 20.000 € namenjenih za projekte, ki jih je MO Velenje
financirala v celoti (100 %), 15.000 € pa za projekte, ki jih je MO Velenje sofinancirala v višini 50 % vrednosti projekta.
Projekti, ki jih je MO Velenje sofinancirala ali financirala, so bili razdeljeni v dva ranga:



prvi rang so predstavljali projekti, ki so bili financirani 100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ni smel
presegati 4.000 €,
drugi rang so predstavljali projekti, ki so bili sofinancirani 50 %, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja ni
smel presegati 2.000 €.

V sprejetem dokumentu je bilo napisano, da je to le orodje za nenehno nadgradnjo, ki bi se moralo po Belgijskem
modelu dopolnjevati oz. izdelovati vsaka 3 leta, s preučitvijo napredka in smotrnostjo zastavljenih ciljev, pri tem pa
obvezno s proučitvijo mnenja mladih,…, njihove predloge vključiti v novo strategijo.
Tako smo v začetku leta 2013 MO Velenje – Urad za družbene dejavnosti, Mladinski svet Velenje (v nadaljevanju
MSV) in Mladinski center Velenje (v nadaljevanju MC Velenje) skupaj pripravili Poročilo o izvajanju mladinskih
projektov v okviru Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za obdobje 2011 - 2012 v
katerem smo pripravili: I. pregled števila prijavljenih projektov v okviru javnega razpisa za sledenje ciljem lokalne
mladinske strategije za leta 2011 in 2012; II. pregled posameznih prijaviteljev, število prijavljenih projektov in njihova
uspešnost; III. pregled prijavljenih projektov in prijaviteljev po posameznih podciljih lokalne mladinske strategije; IV.
Analiza stanja izvajanja strategije za mlade v MO Velenje.
Na podlagi pripravljenega Poročila o izvajanju mladinskih projektov v okviru Lokalnega programa razvoja delovanja
mladih v Mestni občini Velenje za obdobje 2011 - 2012 smo v prvi polovici leta 2013 pripravili dva posveta in srečanja
(delavnicah) z mladimi, kjer smo ponovno pridobili mnenja mladih Velenjčanov o tem, kaj v Velenju pogrešajo, kaj bi
obdržali in kaj spremenili. Tako smo z njihovo aktivno participacijo izoblikovali dokument Spremembe in dopolnitve
Uradni vestnik Mestne občine Velenje

16. december 2015
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Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje »Mladi v korak s časom 2010 - 2015«,
strategija za mlade. Sprejeti cilji so veljali za javni razpis za sledenje ciljem lokalne mladinske strategije za leti 2014 in
2015.

2. TEMELJI – PODLAGE
2.1.

PRAVNO-ZAKONODAJNA
SLOVENIJI

UREDITEV

MLADINSKEGA

SEKTORJA

V

V slovenski zakonodaji mladinski sektor posebej urejata dva zakona, in sicer Zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju - ZJIMS s Pravilnikom o izvajanju ZJIMS in Zakon o mladinskih svetih – ZMS. ZJIMS
opredeljuje mladinski sektor in temeljne pojme in določa javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja
javnega interesa v mladinskem sektorju. ZMS pa ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega
sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Oba zakona med drugim predvidevata tudi pristojnosti lokalnih
skupnosti v mladinskem sektorju. Poleg navedenih krovnih zakonov pa predstavljajo pomembne podlage za izvajanje
mladinskih politik tudi ostali nacionalni in evropski dokumenti.

2.1.1.

OPREDELITEV IZRAZOV

V samem dokumentu bomo uporabljali posamezne izraze, katere pojasnjuje 3. člen ZJIMSa in imajo naslednji pomen:
 MLADI so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta;
 MLADINSKI SKETOR so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in
mladinsko delo in so opredeljena v 4. členu tega zakona;
 MLADINSKO DELO je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere
mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence
ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem
sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
 MLADINSKA POLITIKA je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja
in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih
mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z
avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi
organizacijami;
 ORGANIZACIJA V MLADINSKEM SEKTORJU je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana
kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet;
 MLADINSKA ORGANIZACIJA je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s
svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih
stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je
organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge
pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu
te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
 ORGANIZACIJA ZA MLADE je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska
organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
 STRUKTURIRANI DIALOG je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med mladimi in
nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju;
 MLADINSKA INFRASTRUKTURA je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen
predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela;
 MLADINSKI PROGRAM je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki
nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
 PROGRAM ZA MLADE je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z
namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka
nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.

2.2.
2.2.1.

PRAVNO-ZAKONODAJNA
MESTNI OBČINI VELENJE

UREDITEV

MLADINSKEGA

SEKTORJA

V

ODLOK O USTANOVITVI MC VELENJE

Na področju uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju je MO Velenje z Odlokom o ustanovitvi javnega
zavoda Mladinski center Velenje zagotovila delovanje javnega zavoda.

2.2.2.

ODLOK O MLADINSKEM DELU V MESTNI OBČINI VELENJE

V letu 2007 je Svet MO Velenje soglasno sprejel Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje. Le-ta je:
 v členih 7. – 10. opredelil sodelovanje mladih pri odločanju v MO Velenje in s tem sestavo in delo Komisije za
mladinska vprašanja v MO Velenje;
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v členih 11. in 12. opredelil sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v okviru javnega razpisa za
sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti (10.600 € za obdobje 2011 – 2013; 15.000 € za obdobje 2014
– 2015);
 v členih 13. – 15. opredelil financiranje delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti (opredeljeno
kontinuirano financiranje preko občinske proračunske postavke);
 v členih 16. – 18. opredelil Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje in zagotavljanje
sredstev za realizacijo lokalnega programa razvoja delovanja mladih.
25. maja 2015 je Svet MO Velenje sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu. Le-ta je že
obstoječi Odlok iz leta 2007 predvsem terminološko uskladil z veljavno zakonodajo mladinskega sektorja v Republiki
Sloveniji.


2.2.3.

LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH

V letu 2010 je MO Velenje sprejela Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje, katerega smo
poimenovali Mladi v korak s časom 2010 - 2015. Preko treh srečanj z mladimi smo le-tem dali priložnost, da na
posvetih in srečanjih (delavnicah) povedo svoja mnenja o tem, kaj v Velenju pogrešajo, kaj bi obdržali in kaj
spremenili.
Dokument je bil sprejet na seji Sveta MO Velenje 25. maja 2010 in je bil kot takšen sprejet kot 1. lokalna mladinska
strategija v Sloveniji. Občina se je s sprejetjem dokumenta zavezala k financiranju sledenja ciljev lokalne mladinske
strategije in tako v letih 2011 - 2015 objavila Javne razpise za (so)financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje.
Za izvedbo javnega razpisa je bilo letno v proračunu planiranih 35.000 € - od tega zneska je bilo 20.000 € namenjenih
za projekte, ki jih je MO Velenje financirala v celoti (100 %), 15.000 € pa za projekte, ki jih je MO Velenje sofinancirala
v višini 50 % vrednosti projekta. Projekti, ki jih je MO Velenje sofinancirala ali financirala, so bili razdeljeni v dva ranga:
prvi rang so predstavljali projekti, ki so bili financirani 100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ni smel
presegati 4.000 €,
 drugi rang so predstavljali projekti, ki so bili sofinancirani 50 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ni
smel presegati 2.000 €.
Na podlagi pripravljenega Poročila o izvajanju mladinskih projektov v okviru Lokalnega programa razvoja delovanja
mladih v MO Velenje za obdobje 2011 - 2012 so v MCV in MSV v prvi polovici leta 2013 pripravili dva posveta in
srečanja (delavnicah) z mladimi, kjer so ponovno pridobili mnenja mladih Velenjčanov o tem, kaj v Velenju pogrešajo,
kaj bi obdržali in kaj spremenili. Tako so z njihovo aktivno participacijo izoblikovali Spremembe in dopolnitve
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje »Mladi v korak s časom 2010 - 2015«,
strategija za mlade. Sprejeti cilji so veljali za javni razpis za sledenje ciljem lokalne mladinske strategije za leti 2014 in
2015.


2.2.4.

ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE VELENJE

Na pobudo mladih in predstavnikov lokalnih mladinskih organizacij, je MO Velenje ustanovila štipendijski sklad in s
tem zagotovitev kontinuiranega financiranja razpisa za štipendije MO Velenje. Za pravno-zakonodajno zagotovitev leteh je svet MO Velenje sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada in Pravilnik o štipendiranju.
Razpis, ki je bil prvič objavljen 2009 je bil do leta 2013 vreden 40.000€, z letom 2014 je vrednost le-tega narasla na
50.000€. Od leta 2012 naprej lahko na razpisu kandidirajo tudi študentje, ki so družbeno angažirani.

3. POLOŽAJ MLADIH

Obdobje mladosti je predvsem družbeno in kulturno pogojeno obdobje življenja, čeprav imajo biološki dejavniki, ki
vplivajo na zrelost organizma, prav tako pomembno vlogo. V obdobju mladosti človek odrašča: razvija se telesno,
spolno in duševno, pa tudi družbeno dozoreva. Obdobje mladosti je čas bogatega osebnega oblikovanja, ko se ljudje
oblikujemo za samostojno življenje.
Od kdaj do kdaj je človek mlad, verjetno vsakdo pojmuje nekoliko drugače. Zato so opredelitve mladih kot skupine
zelo različne. Združeni narodi jih opredeljujejo kot osebe, stare od 15 do 24 let. Urad RS za mladino (op. ZJIMS)
uvršča med mlade osebe med 15. in 29. letom starosti, v Evropski uniji pa se zaradi t. i. podaljševanja mladosti
pogosto štejejo med mlade osebe, stare od 18 do 34 let. Pri tej opredelitvi gre torej za mlade odrasle, ki so v veliki
meri vključeni v izobraževanje, počasi pa se vključujejo tudi v trg dela, se osamosvajajo, si ustvarjajo svoje družine.
Družbeni položaj mladih se je v zadnjih letih izrazito poslabšal. Povečuje se stopnja brezposelnosti med mladimi, vse
pogostejše so nestalne in manj kakovostne oblike zaposlovanja, posledično se povečuje finančna odvisnost mladih od
staršev, občutek negotovosti in časovni okvir pri oblikovanju lastne družine in odselitvi od doma.
Mladost se torej ne more več pojmovati kot obdobje sorazmerno predvidljivega prehoda iz gotovega otroštva v gotovo
odraslost s stabilno zaposlitvijo in na novo ustvarjeno družino. Namesto tega se pojavi t.i. podaljšano otroštvo
(mladost), ki pomeni vsaj delno odvisnost od staršev in se (pre)pogosto zavleče v štirideseta leta. Takšno stanje ne
prinaša pozitivnih učinkov ne mladim ne skupnosti. Mladi (pre)dolgo ne postanejo samostojni, se kasneje in manj
pogosto odločajo za ustvarjanje lastne družine in prevzemanje odgovornosti v življenju nasploh. Velik delež mladih ni
deležen pogojev, ki bi jim omogočali, da bi trdno, odločno in uspešno stopali proti odraslosti. Zagotavljanje
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prijaznejšega okolja mladim je nujen korak na poti do izboljšanja njihovega položaja v skupnosti in posledično vodi do
zagotavljanja trajnostnega družbenega razvoja.

3.1.

MLADI V SLOVENIJI IN MESTNI OBČINI VELENJE

V naši analizi smo vključili mlade med 15. do vključno 29. letom starosti. Po podatkih Statističnega urada RS je delež
mladih v starosti od 15 do 29 let v MO Velenje v prvi polovici leta 2010 predstavljal 20,03 % celotne populacije
oziroma 6.648 mladih od skupno 33.199 prebivalcev občine, kar je malce nad slovenskim povprečjem (18,93 %).
Spodnje preglednice kažejo na upad mladih v MO Velenje (leta 2010 – 20,03 % prebivalstva; leta 2015 – 15,89 %
prebivalstva), trend upadanja pa je podoben deležu zmanjševanja mlajše populacije na ravni celotne države (leta
2010 – 18,93 % prebivalstva; leta 2015 – 16,26 % prebivalstva).
Podatki na ravni države, ki se nanašajo na mlade med 15. in 29. letom kažejo, da se bo v obdobju 2010 – 2020 število
mladih (15 – 29 let) v Sloveniji zmanjšalo za dobrih 20 %. To zmanjšanje je zaostritev dolgoročnega demografskega
gibanja, ki smo mu v Sloveniji priča vse od leta 1980. Tako bo v Sloveniji leta 2020 skoraj za tretjino manj mladih, kot
jih je bilo leta 1990. Delež mladih v celotnem prebivalstvu pa se bo v tem obdobju znižal s 23 % na 15 %. Upadanje
števila in deleža mladih je sicer splošen trend v državah članicah EU. Posebnost Slovenije je predvsem izrazit (20,6
%) pričakovan upad v obdobju 2010 – 2020, ki po Eurostatovih projekcijah bistveno presega pričakovani 8,9 % upad
na ravni EU-27 in tudi pričakovani upad v sosednjih članicah EU. Do leta 2020 se bo tako Slovenija po deležu mladih
od sedanjega povprečja EU premaknila ob bok Italiji, ki je imela v letu 2008 najnižji delež mladih med vsemi članicami
EU.
Preglednica 1: Starostna struktura mladih, kot delež prebivalstva v Sloveniji
2010 H1
2011 H1
2012 H1
2013 H1
2014 H1
2015 H1
15 – 19 let

105.735

102.526

100.129

98.467

96.814

94.991

20 – 24 let
25 – 29 let
skupaj 15 – 29 let
skupaj SLO
% mladih v SLO

132.119
149.639
387.493
2.046.976
18,93

127.304
145.535
375.365
2.050.189
18,31

123.223
141.362
364.714
2.055.496
17,74

117.470
138.904
354.841
2.058.821
17,24

111.679
136.799
345.292
2.061.085
16,75

107.718
132.790
335.499
2.062.874
16,26

Preglednica 2: Starostna struktura mladih, kot delež prebivalstva v Mestni občini Velenje
2010 H1
2011 H1
2012 H1
2013 H1
2014 H1
15 – 19 let
1.634
1.520
1.496
1.465
1.455
20 – 24 let
2.267
2.088
1.971
1.709
1.511
25 – 29 let
2.747
2.669
2.549
2.591
2.516
skupaj 15 – 29 let
6.648
6.277
6.016
5.765
5.482
skupaj MOV
33.199
32.836
32.869
32.912
32.973
% mladih v MOV
20,03
19,12
18,30
17,52
16,63

3.2.

2015 H1
1.433
1.401
2.370
5.204
32.751
15,89

BREZPOSELNOST MLADIH V SLOVENIJI IN V MESTNI OBČINI VELENJE

V Sloveniji je bilo leta 2010 skupno registriranih 41.501 brezposelnih mladih starih do vključno 29 let. V mesecu juniju
istega leta je bila stopnja vseh brezposelnih v Sloveniji 10,6 (št. brezposelnih 98.401). V letih 2011 in 2012 je delež
brezposelnih mladih starih do vključno 29 let padel in se tako gibal okoli 37.200, medtem ko se je stopnja vseh
brezposelnih v Slovenji postopoma zviševala do 13,4 (junij 2013) in 13,9 (junij 2014). V letu 2013 je bilo zopet
registriranih več brezposelnih starih do 29 let (skupaj 40.706). Po podatkih EUROSTAT-a je Slovenija v mesecu
januarju 2013 doživela najvišji porast brezposelnosti mladih v celotnem območju EU27. Stopnja brezposelnosti je
namreč med januarjem in decembrom 2012 narasla z 16,7 % na 27,1 %.
Generalno je bil v letih 2010 – 2014 priliv v evidenco brezposelnih starih do vključno 29 let v Sloveniji večji za moški
spol (več kot 50 % od celotnega letnega priliva v posameznih letih). Najvišjo stopnjo brezposelnih mladih do vključno
29 let znotraj posameznih izobrazbenih stopnjah v Sloveniji v juniju 2015 imajo mladi s V. stopnjo (31,2), VI. stopnjo
(30,0) in VII. stopnjo izobrazbe (28,8). Vse to kaže na trend povečevanja brezposelnih visoko izobraženih mladih.
Preglednica 3: Stopnja brezposelnih v Sloveniji
Junij 2010
Junij 2011
Junij 2012
Junij 2013
Junij 2014
Junij 2015
št. brezposelnih
98.401
108.634
106.796
118.576
119.670
112.385
stopnja vseh
10,6
12,2
12,0
13,4
13,9
12,8
brezposelnih
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Preglednica 4: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po spolu v Sloveniji
2010
2011
2012
2013
2014
ZRSZ
41.501
37.180
37.243
40.706
38.259
Moški
21.213
18.734
19.259
20.550
18.912
Ženske
20.288
18.446
17.984
20.156
19.347

I-V 2015
13.018
6.698
6.320

Preglednica 5: Stopnja starih do vključno 29 let med vsemi brezposelnimi osebami znotraj posameznih izobrazbenih
stopnjah v Sloveniji (junij 2015)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VII.
neznana
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
izobr.
18,9
20,9
15,8
15,5
31,2
30,0
28,8
9,8
8,3
Preglednica 6: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po stopnji izobrazbe v Sloveniji
2010
2011
2012
2013
2014
I-V 2015
ZRSZ
41.501
37.180
37.243
40.706
38.259
13.018
I. stopnja
383
187
II. stopnja
8.979
8.289
7.572
8.089
7.925
2.972
III. stopnja
1.627
1.380
1.226
1.050
983
332
IV. stopnja
8.332
7.429
6.915
6.869
6.087
2.155
V. stopnja
15.680
13.380
14.096
15.583
14.539
4.450
VI. stopnja
3.123
2.950
3.475
4.387
4.519
1.597
VII. stopnja
3.529
3.484
3.531
4.252
3.709
1.294
VIII. stopnja
103
95
130
184
69
31
neznana izobr.
128
173
298
292
45
V MO Velenje je bilo leta 2010 skupno registriranih 977 brezposelnih mladih starih do vključno 29 let. V mesecu juniju
istega leta je bila stopnja vseh brezposelnih v MO Velenje 11,6 (št. brezposelnih 1.847). V letih 2012, 2013 in 2014 je
delež brezposelnih mladih starih do vključno 29 let padel in se gibal okoli 900, medtem ko se je stopnja vseh
brezposelnih v MO Velenje postopoma zviševala do 15,5 (junij 2013). Če le-to primerjamo z slovensko stopnjo
brezposelnosti v istem letu (13,4), lahko ugotovimo, da je bila stopnja brezposelnosti mladih v Velenju bistveno višja.
Največji priliv mladih v evidenco brezposelnosti v MO Velenje je bil leta 2011 (1.005 mladih). Generalno je bil v letih
2010 – 2014 priliv v evidenco brezposelnih starih do vključno 29 let v MO Velenje večji za moški spol (več kot 50 % od
celotnega letnega priliva v posameznih letih), razen v letu 2014. Najvišjo stopnjo brezposelnih mladih do vključno 29
let znotraj posameznih izobrazbenih stopnjah v MO Velenje v juniju 2015 imajo mladi s V. stopnjo (38,2), VI. stopnjo
(37,9), VII. stopnjo (38,2) in VIII. stopnjo izobrazbe (27,3). Če primerjamo podatke MO Velenje z vseslovenskimi,
lahko ugotovimo podobno gibanje, razen v primeru stopnje mladih brezposelnih znotraj posameznih izobrazbenih
stopnjah, katera je v MO Velenje dosti višja kot na splošno v Sloveniji. Vse to kaže na trend povečevanja brezposelnih
visoko izobraženih mladih.
Preglednica 7: Stopnja brezposelnih v Mestni občini Velenje
junij 2010
junij 2011
junij 2012
št. brezposelnih
1.847
2.265
2.232
stopnja vseh
11,6
15,3
15,1
brezposelnih

junij 2013
2.289
15,5

junij 2014
2.151
15,0

junij 2015
2.023
14,7

Preglednica 8: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po spolu v Mestni občini Velenje
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ZRSZ – MOV
977
1.005
914
941
914
281
Moški
523
513
470
496
442
156
ženske
454
492
444
445
472
125
Preglednica 9: Stopnja starih do vključno 29 let med vsemi brezposelnimi osebami znotraj posameznih izobrazbenih
stopnjah v Mestni občini Velenje (junij 2015)
I. stopnja
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VII.
neznana
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
stopnja
izobr.
30,0

24,1

36,6
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38,2

37,9

38,2

27,3
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Preglednica 10: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po stopnji izobrazbe v Mestni občini Velenje
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ZRSZ – MOV
977
1.005
914
941
914
281
I. stopnja
7
4
II. stopnja
206
223
211
199
206
66
III. stopnja
28
45
38
27
28
6
IV. stopnja
217
219
203
205
185
47
V. stopnja
389
358
288
324
325
87
VI. stopnja
75
87
97
111
106
45
VII. stopnja
55
58
59
63
57
26
VIII. stopnja
1
4
2
5
neznana izobr.
6
11
16
7
-

3. 3. ZAPOSLENOST MLADIH V SLOVENIJI IN V MESTNI OBČINI VELENJE

Po podatkih SURS-a mladi med 15. in 29. letom starosti predstavljajo slabo tretjino aktivnega prebivalstva, pri tem pa
do manjšega odstopanja navzdol prihaja tako v slovenskem kot občinskem merilu. V letu 2010 je bilo tako v Sloveniji
zaposlenih 22.582 mladih, v letih 2012 in 2013 je delež le-teh padel in se gibal okoli 20.500, medtem ko je št.
zaposlenih v letu 2014 naraslo na 25.742 mladih. V Sloveniji je bilo v zadnjih petih letih največ mladih zaposlenih s IV.
In V. stopnjo izobrazbe, katerima sledijo še VI., VI. in II. stopnja izobrazbe.
V letu 2010 je bilo v MO Velenje zaposlenih 607 mladih, v letih 2013 in 2014 je delež le-teh padel in se gibal okoli 500,
medtem ko je št. zaposlenih mladih v letu 2012 minimalno naraslo na 619 mladih. V MO Velenje je bilo tako kot v
Sloveniji, v zadnjih petih letih zaposlenih največ mladih s IV. In V. stopnjo izobrazbe, katerima sledijo še VI., VI. in II.
stopnja izobrazbe.
Preglednica 11: Zaposlitve starih do vključno 29 let po stopnji izobrazbe v Sloveniji
2010
2011
2012
2013
2014
ZRSZ
22.582
22.128
19.567
20.827
25.742
I. stopnja
64
II. stopnja
3.137
3.271
2.855
2.983
3.721
III. stopnja
918
828
622
588
620
IV. stopnja
4.915
4.795
3.831
3.860
4.527
V. stopnja
8.214
8.153
7.188
7.511
9.875
VI. stopnja
2.354
2.210
2.311
2.558
3.501
VII. stopnja
2.943
2.747
2.583
3.097
3.288
VIII. stopnja
71
68
79
95
111
neznana izobr.
30
56
98
135
35

Preglednica 12: Zaposlitve starih do vključno 29 let po stopnji izobrazbe v Mestni občini Velenje
2010
2011
2012
2013
2014
ZRSZ – MOV
607
604
619
472
513
I. stopnja
5
II. stopnja
97
112
136
68
81
III. stopnja
32
22
32
12
14
IV. stopnja
125
155
138
111
122
V. stopnja
223
201
163
157
177
VI. stopnja
62
60
84
66
62
VII. stopnja
65
46
64
49
50
VIII. stopnja
1
2
1
2
2
neznana izobr.
2
6
1
7
-

4. AKTUALNO STANJE NA MLADINSKEM PODROČJU V MESTNI OBČINI
VELENJE
4.1.

LOKALNA MLADINSKA POLITIKA

Mladi v lokalnih skupnostih so pomemben del prebivalstva, saj pogosto z aktivnim udejstvovanjem, idejami,
prodornostjo in razmišljanjem izven okvirjev predstavljajo gonilo razvoja. Lokalne skupnosti so tiste, ki so mladim v
prepoznavanju njihovih potreb in želja tudi najbližje.
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Mladinska politika ni politika mladih, niti ni politika o mladih, ampak je politika za mlade. Konkretneje povedano je
mladinska politika nabor ukrepov na različnih področjih javne politike, katerih namen je integracija vedno novih
generacij v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) pravi, da je mladinska politika usklajen nabor
ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno
in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja
mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki
mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami.
Gre torej za sistem dejavnosti lokalnih skupnosti, ki mladim omogočajo čim enostavnejši in čim hitrejši prehod v
odraslost. Namen mladinske politike je torej olajšati prehode iz izobraževanja na trg dela, iz enega bivalnega okolja v
drugega ipd. Pregled definicij in njihovo tolmačenje nam odpre dve smeri mladinske politike:
 ukrepom, usmerjenim predvsem v integracijo mladih v ekonomsko življenje skupnosti, pravimo horizontalna
mladinska politika;
 ukrepom, ki so lastni prostoru mladine in predstavljajo podporne mehanizme za razvoj mladinskega dela,
delovanja mladinskih organizacij, participacije mladih in informiranja mladih, pa vertikalna mladinska politika.
Mladinska politika je mnogokrat skupek nepovezanih ukrepov. Večjo koherentnost med nivoji in ukrepi mladinske
politike je začrtal Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju – ZJIMS, ki kot javni interes v 5. členu opredeljuje:
 zagotavljanje normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega
vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade ter
 zagotavljanje finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski
infrastrukturi.
Težnja mladinskih politik je združiti se v eno, medsektorsko povezano in usklajeno mladinsko politiko.
Med nosilce javnega interesa zakon prišteva državo in samoupravne lokalne skupnosti. Organi slednjih pa so po
zakonu pristojni za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni, tako da:
 samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni skladno z lastnimi interesi, potrebami,
zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev, ekonomska moč ter prostorske in
kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju;
 samoupravna lokalna skupnost uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako da sprejme lokalni program
za mladino, ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja in finančno podpira programe v
mladinskem sektorju.

4.1.1.

HORIZONTALNA MLADINSKA POLITIKA

4.1.2.

VERTIKALNA MLADINSKA POLITIKA

4.1.3.

MLADINSKA POLITIKA V MESTNI OBČINI VELENE

V horizontalno smer spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar želi družba s posebnimi
ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo (stanovanjska
politika, politika zaposlovanja, zdravstvena politika, izobraževalna politika itd.). Ukrepi so lahko torej namenjeni
izključno mladim ali pa gre za ukrepe, ki predstavljajo mladinsko razsežnost v ukrepih za prebivalstvo kot celoto.
Družba potrebuje avtonomne posameznike, ki so se sposobni vključevati vanjo. Avtonomijo spodbujajo ravno ukrepi
horizontalne ravni.
Ukrepov, ki so prvenstveno lastni prostoru mladine in so namenjeni spodbujanju vključevanja mladih v mladinsko delo,
zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za določanje ciljev in ukrepov na
področju mladinske politike, vključno z različnimi oblikami vključevanja mladih v oblikovanje ukrepov mladinske
politike, ni mogoče zagotoviti v okviru drugih javnih politik, zato pravimo, da spadajo med t. i. vertikalne ukrepe. Ti se
odražajo v specifičnih potrebah mladih in mladinskega dela.
V spremembah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje je v VII. poglavju opredeljeno delovanje v javnem
interesu in lokalni program razvoja delovanja mladih.
Delovanje mladih, ki je v javnem interesu, obsega naloge lokalnega pomena v vseh segimentih delovanja mladih, ki
se opredelijo v lokalnem programu razvoja delovanja mladih. Mestna občina Velenje zagotavlja uresničevanje javnega
interesa v delovanju mladih predvsem z zagotavljanjem sredstev za realizacijo lokalnega programa delovanja mladih
ter spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje ter razvoj delovanja mladih.
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MLADINSKA INFRASTRUKTURA V MESTNI OBČINI VELENJE
MLADINSKI CENTER VELENJE - EFENKOVA

Mladinski center Velenje domuje na Efenkovi 61 a, kjer se nahajata programski enoti družba in mladinski hotel. V
okviru tega sklopa delujejo in domujejo najrazličnejše dejavnosti in projekti, poleg tega pa so na tej lokaciji tudi pisarne
Mladinskega centra in Mladinskega sveta Velenje.
Mladinski hotel in seminarski prostori – Popolnoma obnovljen in atraktiven objekt šteje 58 ležišč v dvoposteljnih
do šest posteljnih sobah. Gostom so poleg osnovne storitve, ki zajema nočitev, prevleko za posteljnino, brisačo,
omarico s ključkom, uporabo interneta in skupne kuhinje, na voljo tudi avtomati s toplimi, hladnimi napitki ter prigrizki
in pranje perila. Skupinam ponujamo tudi ugoden najem seminarskih prostorov in predavalnic z vso pripadajočo
tehniko. Po naročilu uredimo poleg zajtrkov tudi kosilo ali večerjo v bližnji restavraciji. Del Mladinskega hotela Velenje
je prilagojen tudi invalidom. Po vsem Mladinskem hotelu je mogoče uporabljati brezžični internet.
ŠTU-DIJ dom – 100 študentov, ki študirajo v Velenju lahko biva v dvoposteljnih sobah s skupno kuhinjo in
dvoposteljnih sobah apartmajskega tipa (2-4 sobe si delijo kuhinjo). Pogoj za prijavo je urejen status o šolanju.
SMO MC Velenje – predstavlja organizirano funkcionalno središče za mlade, otroke in njihove starše, ki ga zagotavlja
lokalna skupnost (Mestna občina Velenje) in v katerem se izvajajo programi v mladinskim sektorju, programi socialne
preventive, svetovanja, informiranja, prostovoljnega in mladinskega dela na lokalni ravni. Na voljo so opremljeni
prostori za kvalitetno druženje in igro. Poleg tedenskih tematskih delavnic (športno-rekreativnih, sprostitvenih,
glasbenih, filmskih, kuharskih,…), organiziramo vodene terenske ekskurzije, izlete, večdnevne tabore, tečaje,
zanimiva predavanja, skupnostne akcije in razvijamo prostovoljno delo.
Dnevni center MOJ KLUB – je ustanovljen z namenom kvalitetnejšega preživljanja vsakdana oseb s težavami v
duševnem zdravju, invalidov in vseh, ki si želijo druženja. Dnevni center je odprt od srede do petka, med 8:00 in
13:00.
Na lokaciji MC Velenje – Efenkova delujejo tudi prostovoljci MC Velenje, Udarnik MC Velenje. Tukaj so locirani tudi vsi
mednarodni projekti, ki jih izvaja MC Velenje – EVS, mladinske izmenjave in mednarodni prostovoljski delovni tabori.

4.2.2.

KUNIGUNDA - REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER

4.2.3.

LETNI KINO OB ŠKALSKEM JEZERU

4.2.4.

HIŠA BENDOV

Kunigunda - regionalni multimedijski center se nahaja v kletnih prostorih stavbe Gaudeamus (Trg mladosti 7, med
Gimnazijo in B stavbo Šolskega centra Velenje). Odprt je vsak dan med 7.00 in 17.00 uro, ob petkih pa med 7.00 in
15.00 uro.
V Kunigundi se ukvarjajo s produkcijo in postprodukcijo na avdio in video področju. Poleg tega pa še z
izobraževanjem (delavnice), informiranjem, izposojo opreme, izvedbo projekcij, ozvočenj, prenosov dogodkov na
veliko platno ali internet, fotografijo, razmnoževanjem in tiskanjem CD/DVD-jev, fotokopiranjem, tiskanjem
plakatov/letakov/vstopnic, grafičnim oblikovanjem in organizacijo dogodkov.
Avdio Studio 1 je zvočno izoliran avdio studio namenjen predvsem snemanju avdio posnetkov. Snemajo se tako
govori, kot glasbene skupine. Studio uporabljamo tudi za snemanje videa. V njem se lahko postavi green platno in se
tako spremeni v studio za video. Kadar platno ni nameščeno pa se za video uporabi črnina, ki je na steni studia.
Studio 2 je zvočno izoliran studio, ki se uporablja za režijo zvoka. V njem se nahaja tudi montaža za video, tiskalniki
(tiskalnik velikega formata, robot za razmnoževanje CD/DVD, tiskalnik PVC kartic, ...) in miza za obdelavo tiskovin.
Osrednji prostor KRMC je velik 111 kvadratnih metrov in je popolnoma multimedijsko opremljen. Na stropnih nosilcih
se nahaja projektor, kamor se lahko priklopi računalnik ali video nosilec, prostor je opremljen s surround 5.1 zvočnim
sistemom, 4 velikimi mizami in 15 stoli. Poleg te opreme se v osredjem prostoru KRMC nahaja še 7 računalnikov za
javno dostopne točke (JDT), od katerih je ena zelena - eko točka. Računalniki so namenjeni tako splošni uporabi kot
tudi učilnici. Prostor je opremljen tudi s sprejemnim pultom, kjer se nahaja fotokopirnica z najnižjimi cenami v Velenju
in še dodatnimi popusti za člane mladinskih organizacij v Velenju.
Dvorana Gaudeamus je namenjena predvsem plesni dejavnosti lokalnih pesnih in folklornih društev.
V letu 2009 so mladi ob praznovanju 50. letnice MO Velenje v okviru mladinske prostovoljne delovne brigade očistili
povsem zarasli prostor nekdanjega letnega kina, ki je bil zapuščen in deloma zasut že več kot 30. let. V letu 2010 so s
podobno prostovoljno delovno brigado letni kino še zamrežili. V letu 2012 je Mestna občina Velenje pristopila k
dodatni ureditvi objekta in zagotovila dostop za obiskovalce z zgornje strani, dodatno pot v letnem kinu, plato za
postavitev začasnega objekta (v srednjeročnem planu), ter razširitev stopnic, ki vodijo do prizorišča. Mladinski center
Velenje, ki je obenem tudi skrbnik prostora, je v letnem kinu skupaj s partnerji/prijatelji pripravil več dogodkov, različnih
žanrov, filmskih večerov, koncertov, manjših festivalov, do učilnice v naravi. Vse od leta 2010, do 2013 je v zimskem
času Hokejski klub Velenje v njem pripravljal naravno drsališče. Očiščen objekt je bil med občani in lokalno skupnostjo
dobro sprejet.
Hiša bendov je produkt vzajemnega sodelovanja mladih in MO Velenje. Na predlog in pobudo predstavnikov mladih
po veliki potrebi po prostoru za mlade velenjske bende je Mestna občina Velenje 25. maja 2014 predala v upravljanje
Mladinskemu centru Velenje hišo v Starem Velenju (Stari trg 1). Hiša je namenjena za vaje glasbenih skupin. V njej je
11 prostorov za vaje glasbenih skupin, posledično pa v hiši vadi preko 50 glasbenikov iz Velenja in Savinjske regije.
Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 24 / Številka 21-2015

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

4.2.5.

STARA PEKARNA

4.2.6.

MLADINSKI KULTURNI KLUB eMCe PLAC

4.2.7.
4.2.7.1.

SKAVTSKO-TABORNIŠKA INFRASTRUKTURA
Lukova vila

16. december 2015

Na pobudo mladih ustvarjalcev Šaleške doline je bila predstavljena problematika pomanjkanja ustreznih prostorov in
tako je bila podana ideja revitalizacije prostorov zapuščenega industrijskega objekta, stare pekarne, ki je ustrezno
velika, na ugodni lokaciji in jo je mogoče v veliki meri obnoviti s prostovoljnim delom. To se je v letu 2012 tudi zgodilo.
Mladi ustvarjalci so jo ob izdatni pomoči (so)delavcev Mladinskega centra, Šaleškega študentskega kluba in eMCe
placa, očistili, prepleskali in preuredili v prijeten, varen prostor za razstavišče in umetniško ustvarjanje (ateljejski
prostori).
Trenutno v prostorih stare pekarne domuje Kulturno umetniško društvo Koncentrat (ki je nastalo iz jedra pobudnikov
za revitalizacijo objekta) ter nekaj aktivnosti Krajevne skupnosti Staro Velenje. Objekt je med prebivalci Starega
Velenje dobro sprejet in uživa polno podporo. V letu 2013 je Mestna občina Velenje pristopila k delni sanaciji
najnujnejših del, tako je bila popravljena streha, napeljana je voda ter kanalizacija v objektu pa je ponovno tudi
elektrika. Ob napeljavi elektrike je KS Staro Velenje pridobilo še zunanjo elektro omarico za prireditve. Objekt stara
pekarna je v upravljanju Mladinskega centra Velenje, skupaj z KUD Koncentrat.
Mladinski kulturni klub eMCe plac smo konec leta 2010 ustanovili v starih prostorih MC Velenje v Rdeči dvorani. Je
edinstven produkt tesnega sodelovanja MC-ja in ŠŠK-ja ob spodbudi MSV-ja, infrastrukturno pa je projekt podprla
MOV. Tako tri največje mladinske organizacije v Velenju združujejo moči in sredstva, da mladim zagotavljajo
kakovostno vsakodnevno preživljanje prostega časa, koriščenje prostorov za interesne dejavnosti, pester nabor
alternativne mladinske kulture ter možnost sodelovanja pri ustvarjanju programa, uresničevanja lastnih idej in
izobraževanja. Ob tem vse tri organizacije ostajajo zveste svojim ciljnim skupinam in poslanstvu ter intenzivno
sodelujejo na vseh področjih, kjer se njihovi interesi stikajo.
Klub sestavljajo kavarna, galerija in večnamenski prostor, ki med vikendi služi izvajanju koncertnih in gledaliških
dejavnosti, med tednoma pa je na voljo za delavnice, vaje različnih ansamblov, telovadbo, izobraževanja, družabne
igre idr.
V samem klubu se nahajajo tudi pisarniški prostori Šaleškega študentskega kluba.

Lukova vila s pripadajočim zemljiščem leži v bližini objekta Doma obrambe in gozdnih površin ter je zaradi lege
primerna za izvajanje taborniške dejavnosti. Objekt s pripadajočim okoliškim zemljiščem je v lasti Mestne občine
Velenje, katera je 15. septembra 2014 Lukovo vilo predala tabornikom. Na dogodku je bila javno podpisana pogodba
o oddaji objekta z zemljiščem v brezplačno uporabo.
Vstop taborniških združenj v dogovor o upravljanju objekta Lukove vile predstavlja novo veliko nalogo za vse
udeležene. Obstoječim načrtom je potrebno dodati novo veliko poglavje – upravljanje objekta in razvoj ter izvajanje z
njim povezanih vsebin. V okviru procesa je pričakovati, da bomo pogodbeniki razvili lastni in skupni namen, lastne in
skupne cilje ter lastno in skupno pot uporabe Lukove vile za izvajanje programov. V letu 2015 je ta proces že v teku.

4.2.7.2.

Taborni prostor na Lilijskem griču

4.2.7.3.

Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu

4.2.7.4.

Taborni prostor v Savudriji

Taborni prostor na Lilijskem griču nad Pesjem so uredili člani Društva tabornikov rodu Lilijski grič Pesje ob pomoči
ostalih krajanov in podjetij. Namenjen je izvajanju aktivnosti tabornikov v naravi. Iz potrebe, da se taborniki čim več
družijo v naravi, so člani RLG Pesje v jeseni leta 2011 začeli z aktivnostmi na Lilijskem griču. Ker so želeli prostor
uporabljati večkrat v letu in ob različnih aktivnostih, so se odločili, da od PV Investa pridobijo najemno pogodbo, katero
so podpisali v začetku leta 2013 in velja za obdobje 5 let.
Na sredini tabornega prostora je ognjišče, zraven je jambor. Na vhodu je pionirski taborniški objekt ter ob njemu
desno kamin in pokrit prostor za kuhinjo oz. majhno jedilnico. Na zelenici je še nekaj pionirskih objektov in zeliščni vrt.
Ob robu sta postavljeni dve betonski klopi. Ostali del zelenice je dovolj velik, da se postavi najmanj 10 šotorov in je še
prostor za izvajanje programa.
Šaleška zveza tabornikov (v nadaljevanju ŠZT) ima v najemu Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu (v nadaljevanju
Kajuhov tabor), ki se nahaja v katastrski občini Selo pri Bledu. Kajuhov tabor vsebuje sledečo infrastrukturo: kuhinja,
saloon, jedilnica, sanitarni obroč, prostor za šotore (postavljeni šotori z leseno konstrukcijo in drugi taborni šotori),
gozdna površina (prostor za vodove kotičke in druge taborniške aktivnosti), rekreacijsko območje (Amerika) z
postavljenim igriščem za nogomet, odbojko, košarkaški koš, poljem za med dvema ognjema, streliščem,
večnamenskim prostorom,…, parkirišče za osebna vozila ter drugi pomožni premični in nepremični objekti
(stražarnica, tipi šotor, šotor za ustvarjalne delavnice, sedišča ob tabornem ognju,…).
Vsa našteta infrastruktura je plod večletnega delovanja in vlaganja ŠZT v Kajuhov tabor in v večinski meri urejena s
prostovoljnim delom tabornikov rodov članov ŠZT prejšnjih in sedanjih generacij.
Šaleška zveza tabornikov (v nadaljevanju ŠZT) ima v najemu tabor v Savudriji, ki se nahaja v Kampu Veli Jože
Savudrija. Tabor vsebuje lastno sledečo infrastrukturo: kuhinja s saloonom, prostor za šotore (postavljeni šotori tipa
Savica in štabni šotor), rekreacijsko območje z mrežo za odbojko, večnamenski osrednji prostor, kjer se nahaja tudi
Uradni vestnik Mestne občine Velenje

16. december 2015

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 21-2015 / stran 25

dvignjeno ognjišče s sedišči in v neposredni okolici le-tega še parkirišče za osebna vozila. Jedilnica in sanitarni obroč
sta urejena v sklopu Kampa Veli Jože. Na obrobju samega kampa se nahaja tudi urejena plaža in dostop do morja.
Vsa našteta infrastruktura je plod večletnega delovanja in vlaganja ŠZT v tabor v Savudriji, pred letom 1991 in po letu
2005.

4.2.8.

VILA ROŽLE

4.2.9.

SKEJT PARK

4.2.10.

PODJETNIŠKI CENTER STANDARD

Z energetsko sanacijo Vile Rožle, smo v oktobru 2015 v MO Velenje pridobili kakovostno energetsko saniran objekt.
Sam objekt razpolaga s približno 330 m² skupne notranje površine, ki je razdeljena v dve etaži z mansardo. Dozidana
je bila tudi nadstrešnica, ki bo omogočala izvedbo aktivnosti tudi zunaj. Obnovljene prostore je v uporabo dobila
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (v nadaljevanju MZPM), ki ji bo nova lokacija omogočila še boljše
pogoje za delo in ustvarjanje.
MZPM je humanitarna, nevladna, prostovoljna, človekoljubna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti
življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih
pravic, ki delujejo v javno dobro.
Skate park, ki se trenutno nahaja na začasni lokaciji, t.j. pred samo Rdečo dvorano, upravlja Rdeča dvorana
športnorekreacijski zavod Velenje. Največji uporabniki so mladi in društvo Duša - Društvo urbanih športov Velenje.
Slednje večkrat letno organizira druženja in tekmovanja, kot so razni skate in blade session-i (tekmovanja na rolkah,
rolerjih in kolesih). Na lokaciji skejt parka se nahajajo različni objekti in rampe:
 beng – navadna ravna rampa;
 quarter – zaobljena rampa z nekaj stopinjami klančine;
 fun box – objekt za slajdanje in skakanje;
 slajd box – objekt z dvema stopnicama za slajdanje;
 half pipe – objekt z dveh strani zaobljen v polkrog.
Žal je trenutni skejt park v tej obliki premajhen in tako nevaren za uporabnike le-tega.
V prenovljenem Podjetniškem centeru Standard so novi prostori za mlade talente, startup podjetja in ekipe. Prostori so
opremljeni z najsodobnejšo IKT opremo ter opremo za hiter razvoj prototipov (3D printer, priročna delavnica CPU). Za
2
inkubirana podjetja je na voljo 12 pisarn različnih velikosti med 18 - 60 m , s svojim skladiščnim prostorom in
2
souporabo skupnih servisnih prostorov. V novem coworking prostoru, ki se razteza na 145 m , je na voljo 18 delovnih
miz, skupaj pa lahko v coworkingu soustvarja 40 »startupovcev« ali »freelancerjev«. V objektu je tudi večja pasaža,
primernejša za večje dogodke ter dve sejni sobi.
V objektu ima sedež tudi SAŠA inkubator, ki skrbi za zanimiv podjetniško-zabavni program, nudi široko mrežo
mentorjev, od razvoja izdelka, zaščite intelektualne lastnine, dostopa do kapitala in vse do vstopov na domači ali tuiji
trg. Inkubator tudi skrbi za oddajanje prostorov.

4.3.

4.3.1.

LOKALNI MLADINSKI FESTIVALI

DNEVI MLADIH IN KULTURE (DMK)

Začetki festivala segajo v leto 1991, ko so se nadebudni šaleški študentje odločilo, da bodo počeli stvari, ki si jih drugi
ne upajo ali jih ne znajo. Z nič finančnimi sredstvi, z le nekaj povratnimi denarnimi sredstvi, a z izjemo voljo, odličnimi
idejami, kreativnostjo, drugačnostjo in delovnim elanom jim je uspelo – festival DMK je zagledal luč sveta in še danes,
25 let po prvem »špilu« na Velenjskem gradu, ostaja eden najboljših in najbolj kvalitetnih festivalov za mlade, po
katerem so začeli nastajati številni drugi.
Osnovna ideja festivala, ki se je ohranila skozi vsa ta leta je, da se mladim pokaže drugačen pogled na svet, da se
poiščejo kulturne in umetniške vsebine, ki so večkrat spregledane, nepoznane, nekomercialne. Dnevi mladih in kulture
ustvarjajo prostor pod milim nebom, kjer se imajo možnost in priložnost uveljaviti ter predstaviti mlade, nadobudne
skupine in ustvarjalni posamezniki. Sploh pa je to prvi študentski festival, ki je nastal v samostojni Sloveniji. Razvijal
se je, rastel, se širil in krčil. Predvsem pa se je obdržal skozi vsa leta in še danes predstavlja eno pomembnejših
aktivnosti Šaleškega študentskega kluba.

4.3.2.

FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA

4.3.3.

PARK S5 DOGAJA

Festival mladih kultur Kunigunda je idejni projekt Mladinskega centra Velenje, ki ga v sodelovanju z mladimi izvajamo
že vse od leta 1998. Od samega začetka je festival namenjen predstavitvi produkcije domače mladinske kulture na
kar se da nekonvencionalen način. Vse pogosteje na Kunigundi gostimo tudi umetnike iz tujine, poleg kulturnih pa
prirejamo tudi športne, izobraževalne in zabavne dogodke, ki jih postavimo na urbana prizorišča po vsem mestu.
Brezplačno, saj kvalitetna alternativna kultura mladih vsestranskih umetnikov nima cene. Koncerti vse mogoče glasbe,
performansi, razstave, digitalne inštalacije, glasbene, ustvarjalne in športne delavnice, predavanja, okrogle mize in
družabni kotički. Celo leto prirejamo predfestivalske dogodke, lotili smo se drznih projektov in pomagali uresničiti vizije
mladih umetnikov.
Festival Park s5 dogaja je sedaj že tradicionalni festival, ki ga vsako leto organizira dijaška sekcija Šaleškega
študentskega kluba. Festival se vsako leto prične za konec šolskega leta, ter seže globoko v poletje. Tako dijaki s
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svojimi idejami popestrijo poletne počitnice v samem središču mesta. Festival je tematsko razdeljen po dnevih, da
zadovolji skoraj vse subkulture.
Ponuja priložnost mladim neuveljavljenim glasbenikom, kulturnikom, športnikom… Prav tako na festivalu organiziramo
zanimive delavnice in tematsko usklajene koncerte, ki so odlična kombinacija za dober žur. Vsi dogodki na festivalu
pa so brezplačni za vse obiskovalce.

4.3.4.

FESTIVAL NASEDLEGA KITA

Enodnevni Festival nasedlega kita je glasbeni festival, ki je največji festival na svetu, posvečen nasedlim
kitom. Festival, ki ga organizira istoimensko društvo - Društvo nasedlega kita, od leta 2011 poteka na letnem kinu ob
Škalskem jezeru.
Ob glasbeni spremljavi lokalnih DJ-ev poteka delavnica nasedlih kitov. Inštalacije so v celoti sestavljene iz smeti in
razstavljene na prizorišču. Ena izmed idej festivala je ozaveščanje ljudi o tem, da smeti tudi potem, ko jih smetarji
odpeljejo iz naše neposredne bližine, obstajajo še mnogo let.

4.4.

LOKALNE ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU

4.4.1.
4.4.1.1.

MLADINSKI ZAVODI
Javni zavod Mladinski center Velenje

MC Velenje je javni zavod, ki ga je ustanovila MO Velenje leta 1997. Osnovni namen mladinskih centrov je
neformalna socializacija in vključevanje organizirane in tako imenovane neorganizirane mladine v lokalnih, regionalnih
in mednarodnih okoljih v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne
in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ.
Center od leta 2010 deluje na treh ločenih lokacijah in sicer:
 v objektu Rdeča dvorana, kjer ima svoje prostore programska enota kultura;
 na lokaciji Trg mladosti 7 v Velenju, programska enota Kunigunda - regionalni multimedijski center in
 na Efenkovi 61a, kjer se nahajata programski enoti družba in mladinski hotel.
MC Velenje upravlja še z lokacijami Letni kino ob Škalskem jezeru, z objektom Stare pekarne v starem Velenju v letu
2014 pa so v programsko upravljanje vključili še Hišo bendov.
Cilji MC Velenje so: informiranost mladih, spodbujanje pozitivnih vrednot, druženje otrok in mladih v prostem času,
pridobivanje novih znanj in izkušenj, spodbujanje timskega dela, potrditev lastnega dela, spodbujanje strpnosti,
gojenje prijaznih človeških odnosov, pomoč mladim v času brezposelnosti… Mladinski center deluje kot središče, ki z
logistiko, mentorji in prostorskimi možnostmi interesnim združenjem ali posameznikom nudi pomoč pri izvedbi njihovih
projektov iz mladinskega polja. Za metode dela uporablja predvsem t.i. metode mladinskega dela, ki se dopolnjujejo z
različnimi oblikami neformalnega izobraževanja. MC Velenje spodbuja dejavnosti, ki z minimalnimi denarnimi vložki
rojevajo nove projekte, katerih ustvarjalci so mladi. Spodbuja angažiranje mladih brezposelnih k vključevanju v
projekte ter spodbuja njihovo šolanje in razvijanje poslovnih priložnosti.

4.4.1.2.

Zasebni zavod eMCe PLAC - Zavod mladine Šaleške doline

Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline je bil v letu 2008 ustanovljen s strani Šaleškega študentskega kluba
z namenom izboljšanja kvalitete življenja mladih v Šaleški dolini in deluje predvsem na področju organiziranja in
izvajanja mladinskih interesnih dejavnosti s področja kulture, umetnosti, vzgoje, športa, sociale, šolstva, mladinskega
turizma, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, založništva ter javnega obveščanja.
Delovanje zavoda je poleg organizacije projektov s področja mladinskih interesnih dejavnosti usmerjeno predvsem v
upravljanje in razvijanje Mladinskega kulturnega kluba eMCe plac, kjer se mladim zagotavlja pester nabor alternativne
mladinske kulture , kvalitetno vsakodnevno preživljanje prostega časa, koriščenje prostorov za interesne dejavnosti,
pogoje za ustvarjanje lastne produkcije in uresničevanja lastnih idej, s tem pa posledično širitev mladinske socialne
mreže.
Glavni cilji in nameni eMCe placa so zagotoviti in ponuditi priložnost aktivnega vključevanja mladih v delovanje in
organiziranje kluba, graditi na pripadnosti, prostovoljstvu in vključenosti, zagotoviti kvaliteten kulturno – umetniški
program, nuditi informacije mladim preko različnih medijev in info točk ter zagotavljati dobre pogoje za ustvarjanje in
promoviranje mladih ustvarjalcev in umetnikov, ki delujejo na našem področju.
Klub sestavljajo kavarna, info točka, galerija in večnamenski prostor, ki med vikendi služi izvajanju koncertnih in
gledaliških dejavnosti, med tednoma pa je na voljo za delavnice, vaje različnih skupin, telovadbo, izobraževanja,
družabne igre idr.

4.4.2.

MLADINSKI SVET VELENJE

Mladinski svet Velenje (MSV), si kot lokalna krovna mladinska organizacija že od samega začetka (2003) prizadeva k
vzpostavitvi okolja, ki bo mladim v Mestni občini Velenje omogočil razvoj v avtonomne, odgovorne in družbeno
angažirane posameznike.
MSV je združenje oz. zveza lokalnih mladinskih organizacij različnih interesov, nazorskih ali političnih usmeritev in
deluje z namenom:
a.) izvajati in koordinirati projekte katerih namen je:
 delovanje v korist mladih v MO Velenje,
 aktivna integracija mladih v družbo v MO Velenje,
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 spodbujanje pozitivnih vrednot,
 obveščanje javnosti z izdajo glasil in drugih publikacij MO Velenje,
 izobraževanje mladih;
usklajevati in navzven predstavljati interese članic;
spodbujati vzajemno razumevanje, izmenjavo izkušenj in pripravljenost na sodelovanje;
biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in mladinske organizacije;
izvajati vpliv na mladinsko politiko MOV;
spodbujati razvoj mladinskih organizacij in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju;
spodbujati članice k sodelovanju z njim podobnimi organizacijami doma in v tujini

MSV je v letih svojega delovanja ustvaril odlične pogoje za delo mladih in mladinskih organizacij v Velenju. V obdobju
2003 – 2010 je aktivno pomagal pri pripravi vseh pomembnih pravno-zakonodajnih dokumentov, ki urejajo mladinski
sektor v Mestni občini Velenje.

4.4.3.
4.4.3.1.

MLADINSKE ORGANIZACIJE
Društvo tabornikov rod jezerski zmaj Velenje

Rod jezerski zmaj šteje skoraj 700 aktivnih članov. Vodniki s svojim prostovoljnim delom omogočajo svojim članom
mnogo različnih aktivnosti, preko katerih jih vzgajajo za življenje. Projekti, kot so taborjenja, zimovanja, bivakiranja,
izleti ter tekmovanja, kjer dosegajo tudi vidne rezultate, so vedno polni nepozabnih doživetij. Udeležujejo se delovnih
in očiščevalnih akcij in po svojih močeh skrbijo za ohranjanje narave.
Cilji taborniške organizacije so: krepitev pozitivnega odnosa posameznika do sebe in do drugih, do narave ter do
okolja; spoštovanje družbenih in moralnih norm, kot so odgovornost, solidarnost, spoštovanje različnosti, bonton,
zdrav način življenja in razmišljanja,… Te cilje skušamo dosegati skozi zgoraj omenjene aktivnosti.

4.4.3.2.

Šaleški študentski klub

4.4.3.3.

Aktiv SKEI mladi Velenje

4.4.3.4.

Društvo producentov elektronske glasbe COGO

4.4.3.5.

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje

Šaleški študentski klub nudi dijakom in študentom – ne le iz Velenja, temveč vsem, ki spadajo pod upravno enoto
Velenje – možnost izobraževanja, zabave, rekreacije, kulturne in umetniške dogodke, socialne projekte, s katerimi
priskoči na pomoč socialno ogroženim dijakom in študentom ter njihovim družinam…
Študentski klub spada med večje klube v Sloveniji in je član Zveze Škis, šteje več kot 1000 članov. Vse več
tradicionalnih in dobro obiskanih dogodkov dokazuje dobro delovanje kluba. Med večje dogodke zagotovo sodijo
tradicionalni festival Dnevi mladih in kulture, ki je eden največjih in najstarejših festivalov v Sloveniji, Akademski ples,
Knap žur v Mariboru, Ej lejga žur v Ljubljani, tradicionalni ŠŠK-jev izlet v neznano, smučanje v Nassfeldu… V sklopu
Šaleškega študentskega kluba deluje tudi Dijaška sekcija, s katero želijo člani ŠŠK-ja svojo dejavnost približati že
srednješolcem.
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI) Slovenije je samostojna, neodvisna in reprezentativna interesna
organizacija prostovoljnega združevanja delojemalcev – članov. Organizacija uveljavlja in zastopa ekonomske,
gospodarske, socialne, kulturne in druge interese članstva, na vseh ravneh organiziranosti. SKEI se v skladu s svojim
programom in zaradi skupnih interesov ter čim večjega vpliva povezuje v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije.
V okviru SKEI Slovenije deluje tudi Komisija za mlade SKEI Slovenije. Njena osnovna naloga je promovirati in
predstaviti mladim po Sloveniji organizacijo SKEI Slovenije. Mlade vključuje v SKEI Slovenije in izvaja program dela,
ki si ga vsako leto na novo zastavi. Prav tako pa mladi sodelujejo v programu aktivnosti SKEI Slovenije. SKEI Mladi
članom omogoča: brezplačno pravno svetovanje pri zaposlovanju in izobraževanju; nezgodno zavarovanje za primer
smrti ali trajne invalidnosti; koriščenje počitniških kapacitet; zaščito in varnost pri odnosih z delodajalci.
Društvo COGO je bilo ustanovljeno leta. Poleg izdajanja lastne glasbene produkcije je društvo v sodelovanju z MC
Velenje, Klubom eMCe Plac in Festivalom mladih kultur Kunigunda izvedlo in še vedno izvaja večje število dogodkov
na katerih člani društva in njihovi gostje iz Slovenije ter tujine obiskovalcem prezentirajo moderno elektronsko glasbo.
Tukaj vsekakor gre omeniti projekt Green Land, ki je postal vodilni elektronski dogodek v Šaleški dolini ter projekt
RGB Series, ki zajema serijo klubskih dogodkov. Leta 2012 so se v društvu odločili, da v svoje repertoar dejavnosti
dodajo še izobraževanja na področju glasbene produkcije, ki jih izvajajo v sodelovanju s podjetjem Cozmikmuzik.
Poleg sodelovanja z lokalnimi organizacijami društvo sodeluje z umetniki iz celotne Slovenije. V prihodnosti se v
društvu COGO planirajo umestiti predvsem v založništvo in na ta način izpolniti primarno poslanstvo društva.
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM) je humanitarna, nevladna, prostovoljna, človekoljubna
organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje
njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.
Delujejo na območju Šaleške doline – na ozemlju treh občin; Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. V njihovih vrstah so
ljudje, ki imajo otroke radi in svoj prosti čas dajejo njim ter s tem ogromno znanja, izkušenj… Program dela se v celoti
nanaša na uresničevanje določil Konvencije o otrokovih pravicah. Pripravljajo programe:
 Prosti čas, ki so vezani na osnovne šole: bralna značka, Vesela šola, otroški parlament, Evropa v šoli,
raziskovalna dejavnost, okoljevarstveni programi, Mala Napotnikova kiparska kolonija;
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preventivne programe: svetovalna skupina pri telefonu TOM, Klub vzgojiteljev »Mladi za mlade«;
letovanje in rekreacija otrok: letovanja in počitniške akcije, počitniške dejavnosti po DPM;
Veseli december;
humanitarne akcije.

4.4.3.6.

Društvo tabornikov rod Lilijski grič Pesje

4.4.3.7.

Steg Velenje 1 – Jezerski graščaki

4.4.3.8.

Kulturno-umetniško društvo Koncentrat

4.4.3.9.

Društvo urbanih športov duša Velenje

4.4.3.10.

Mladinski odbor Turistične zveze Velenje

4.4.3.11.

Društvo podeželske mladine Vinska Gora

4.4.3.12.

Društvo za razvoj in promocijo subkulture Železni aktivizem

Društvo tabornikov Rod Lilijski grič Pesje deluje znotraj Zveze tabornikov Slovenije. Ustanovljeno je bilo 13. decembra
1996 Članstvo je sestavljeno iz različnih generacij, bolj ali manj mladih, predanih prostovoljnemu delu. Vsako leto
imajo taborjenje v Ribnem, zimovanja v različnih krajih po Sloveniji, rodove akcije in povezovanja z drugimi rodovi.
Njihova osnovna dejavnost so vodovi sestanki, ko se taborniki urijo v taborniškem znanju in veščinah. Petkovi
popoldnevi so tako za tabornike težko pričakovani trenutki, ko se lahko po tedenskem šolskem delu sprostijo in
naužijejo druženja s sovrstniki.
Prav gotovo jih druži skupni namen, da je treba med današnjim, vse hitrejšim vsakdanom najti tudi čas za aktivno
druženje z otroki, mladostniki in mladimi. Le-tem nudijo taborniško znanje, jih pripravljajo na življenje v skladu z
naravo, s tem pa povečujejo njihovo samostojnost in iznajdljivost.
Velenjski skavti so del Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, vendar delujejo avtonomno v svojem
lokalnem okolju. Trenutno je v Velenju okoli 70 skavtinj in skavtov, ki delujejo v treh starostnih skupinah: volčiči in
volkuljice (8 – 10 let), izvidniki in vodnice (11 – 16 let) in popotniki in popotnice (16 – 21) let. Velenjske skavte vodi
skupnost voditeljev, ki jo trenutno sestavlja približno 20 mladih.
Njihov program temelji na izpolnjevanju njihovega poslanstva, ki je, mladim s pomočjo skavtske metode prispevati k
polnemu telesnemu, spoznavnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju, da
bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih
skupnosti. Srečanja potekajo tedensko oziroma na 14 dni, vsako leto pa pripravljamo vrsto projektov, ki vedno
temeljijo na aktivnostih v naravi, kot so: tabori, zimovanja, jesenovanja, pohodi, čistilne akcije, orientacijska in športna
tekmovanja, itd.
KUD Koncentrat združuje študente in mlade diplomirance s področja različnih kreativnih praks, industrijskega
oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture, slikarstva, kiparstva, plesa, glasbe in podobno.
Skupaj udejanjajo večje umetniške projekte, kot so: Priprava na sprejemne izpite umetniških fakultet, Prenova stare
Pekarne, Kulturna Pečica v Pekarni, Spacebound, Pika potuje in Mozaik doživetij na Pikinem Festivalu, Reciklarna,
ParkArt itd.
Društvo urbanih športov Duša je mlado društvo, ki se je uradno ustanovilo v začetku leta 2014. Dogovori glede same
ustanovitve so potekali že v preteklosti, vendar do uradne ustanovitve ni prišlo nikoli. Društvo je delovalo bolj kot
neformalna skupina in sodelovalo pri nekateri projektih v Velenju kot so skate kontest v okviru festivala DMK in pomoč
pri festivalu mladih kultur Kunigunda.
Organizirajo tudi samostojne projekte kot so razni skate in blade session-i, tekmovanja in dogodke, ki so povezani s
promocijo samega društva. Njihov trenutno največji cilj je pridobitev novega skate parka v Velenju.
Turistična zveza Velenje in njena društva, imajo težave pri pomlajevanju svojega članstva in organizaciji prireditev, ki
bi privabila širši krog obiskovalcev. Zaradi tega je bil potreben nov korak – ustanovitev podmladka. Tako je januarja
2015 nastal Mladinski odbor Turistične zveze Velenje. Turizem, ki je ključen dejavnik za razvoj Šaleške doline bodo
spodbujali z mladimi in inovativnimi idejami.
Njihove dejavnosti so atraktivne in zanimive – alternativna vodenja po Velenju, joga na SUPih,…
Društvo podeželske mladine Vinska Gora je prostovoljna, nepolitična organizacija mladih s podeželja, ki živijo na
območju šaleške doline.
Društvo je bilo ustanovljeno z namenom:
 da oživlja stare kmečke običaje in druženje na vasi;
 da povezujemo mlade na podeželju in tiste, ki čutijo pripadnost in povezanost;
 da ohranja in oživlja tradicionalne vrednote, ki temeljijo na spoštovanju družine, doma in narave;
 da ohranja kulturno, materialno in duhovno dediščino kmečkega stanu;
 da širi znanje o nujnosti skladnega razvoja podeželja z okolju prijazno kmetijsko dejavnostjo in pridelavo
zdrave hrane;
 da sodeluje pri prenosu znanja na podeželje.
Subkultura metala je v Velenju dobro razvita in sprejeta, vendar se dogaja zelo premalo takšnih dogodkov. Namen
društva je z organizacijo metal koncertov in klubskih večerov to izboljšati, kjer bodo predstavljali bolj ali manj znane
tako tuje kot slovenske glasbene skupine.
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Društvo se zaveda problematike pridobivanja možnosti koncertiranja manjših in mlajših metal skupin v lokalnem
mestu in tudi šele drugje. Člani društva uspešno organizirajo tudi prevoze na koncerte lokalnih skupin drugod, saj je
podpora pri glasbi ključnega pomena.

4.4.3.13.

Leo klub Velenje

Leo klub Velenje je dobrodelna organizacija. Klub je bil ustanovljen leta 2009 kot podmladek Lions kluba Velenje. Leo
klubi so svetovna, nepolitična, nereligiozna organizacija, ki pomagajo socialno ogroženim posameznikom in skupinam,
predvsem pa poskušajo izboljšati prihodnost mladih.
S tem namenom že več let zapored organizirajo decembrsko akcijo Miklavževanje, priredijo manjšo pogostitev in
obdarujejo otroke iz socialno ogroženih družin iz Velenja. Poleg tega v mesecu maju organizirajo dobrodelni
koncert, med letom pa zbirajo dobrodelne prispevke. Vsa zbrana sredstva podarijo tistim, ki so pomoči potrebni.

4.4.4.
4.4.4.1.

OSTALE ORGANIZACIJE ZA MLADE
Šolski center Velenje

Šolski center Velenje je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavlja pet srednjih šol, Višja strokovna šola,
Medpodjetniški izobraževalni center in Skupne službe. V šolskem in študijskem letu 2014/2015 je potekalo
izobraževanje v 26-ih srednješolskih in 6-ih višješolskih strokovnih programih. V vseh programih se je v taistem
šolskem letu izobraževalo 1874 dijakov, 412 študentov ter 1000 odraslih oz. drugih udeležencev
izobraževanja. Vzgojno-izobraževalno delo opravljajo 2 doktorja znanosti, 15 magistrov, 127 učiteljev z univerzitetno
ali visokošolsko izobrazbo, 18 učiteljev z višješolsko izobrazbo, s srednješolsko izobrazbo je zaposlenih 15 strokovnih
delavcev.

4.4.4.2.

Center za socialno delo Velenje

4.4.4.3.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

4.4.4.4.

Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana

Poslanstvo Centra za socialno delo (v nadaljevanju CSD) Velenje je odzivati se na stiske ljudi, pomagati ljudem, da si
sami pomagajo, zagotavljati osebni in strokovni razvoj zaposlenih. CSD Velenje so nosilci razvoja socialne dejavnosti
na lokalni ravni in so povezovalci med partnerji na lokalnem nivoju. Človek s svojimi potrebami je središče njihovih
prizadevanj, ljudi opremljajo z informacijami o njihovih pravicah in možnostih.
Vizija CSD Velenja je slediti nalogam, ki nam jih je zaupala država, da pomagamo ljudem v stiski do izhoda, na najbolj
učinkovit, pravičen način, ki naj bo prijazen za uporabnika in odprt za predloge izboljšav.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s
statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Uporabniki storitev Zavoda so
brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji,
strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost.
Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana je bil ustanovljen leta 1992. Zavod ima v upravljanju objekte: Rdeča
dvorana, mestni stadion, kotalkališče, Bazen Velenje in urbani doživljajski park – skejt park.
Zavod opravlja javno službo na področju športa in rekreacije in sicer:
 upravlja z javno infrastrukturo na področju športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti, ki mu jo v upravljanje
prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo,
 sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture na področju športa in rekreacije,
 organizira, izvaja, posreduje, spodbuja in spremlja športne in rekreativne prireditve in tekmovanja,
 izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področja športa in rekreacije,
 izvaja strokovno in finančna-administrativna opravila za Športno zvezo Velenje,
 skrbi za vključevanje športnih in rekreativnih programov in projektov v druge dejavnosti z namenom celovite
ponudbe in promocije Mestne občine Velenje,
 zbira in posreduje informacije o športnem in rekreativnem dogajanju v občini,
 izvaja dejavnost propagande.

4.4.4.5.

Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (v nadaljevanju SŠGZ) povezuje gospodarske subjekte različnih dejavnosti v
SAŠA (Zgornje Savinjsko-Šaleška). Poslanstvo SŠGZ je poleg povezovanja gospodarskih subjektov v SAŠA regiji tudi
vzpostavljanje komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti članov
in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti.
Vizija SŠGZ je postati učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese članov v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih
organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoj v SAŠA regiji.

4.4.4.6.

Visoka šola za varstvo okolja

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 30 / Številka 21-2015

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

16. december 2015

Poslanstvo Visoke šole za varstvo okolja (v nadaljevanju VŠVO) je v zagotavljanju izobraženega in usposobljenega
visokokakovostnega kadra, ki bo sposoben in se znal spopadati z izzivi na področju varovanja okolja in novih
ekotehnologij.
Vizija šole je postati kakovostna visokošolska ustanova s področja varstva okolja v regiji, v širšem slovenskem
prostoru in na področju jugovzhodne Evrope. Šola sledi visokim izobraževalnim in raziskovalnim standardom pri
posredovanju strokovnih znanj s področja varstva okolja in okoljskih tehnologij. Na ta način želi prispevati k
trajnostnem upravljanju okolja in njegovih naravnih virov.

4.4.4.7.

Fakulteta za energetiko

4.4.4.8.

Turistično-informacijski center Velenje

4.4.4.9.

Glasbena šola Fran Korun Koželjski

4.4.4.10.

Integra

Fakulteta za energetiko je ena najmlajših fakultet Univerze v Mariboru in je edina nova tehnična fakulteta v Sloveniji v
zadnjih nekaj desetletjih.
Fakulteta ima sedež v Krškem in stalno dislocirano enoto v Velenju. Lokacije izvajanja niso bile izbrane naključno; gre
za največja energetska bazena v Sloveniji. Študenti imajo tako omogočen neposredni stik z velikimi energetskimi
sistemi, kar je še dodatna prednost pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela. Študenti se tako lahko v sklopu
študijskega programa odločajo za izbiro dela študijskih obveznosti iz področij: hidroenergetike, termoenergetike,
jedrske energetike, alternativne energetike in splošne energetike.
Turistično -informacijski center Velenje (v nadaljevanju TIC Velenje) deluje v prostorih Vile Biance in ureja ter
posreduje informacije o Velenju, SAŠA regiji in Sloveniji, domačim in tujim turistom ter občanom. V TIC Velenje
organizirajo enodnevne izlete po Šaleški dolini, izvajajo promocijo preko tiskanih in elektronskih medijev, prodajamo
spominke in vstopnice preko portala www.mojekarte.si in sistema Eventim. Organizirajo in izvajajo tudi vodene oglede
Vile Biance, oddajajo poslovne prostore Vile Biance v najem in izvajajo poročne obrede v njej.
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je steber kulturno-umetniškega ustvarjanja na glasbenem področju. Skozi
glasbeno izobraževanje in vzgojo, ki omogoča učencem pridobitev splošne glasbene in kulturne razgledanosti,
oblikujemo družabni, socialni in kulturni čut vsakega posameznega učenca s poslanstvom vzgajanja za življenje.
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je ena največjih, najbolj znanih in uspešnih slovenskih glasbenih šol
danes z jasno prepoznavnim pomenom za slovenski kulturni prostor. Učenci lahko izbirajo med naslednjimi
inštrumenti: kljunasta flavta, flavta, oboa, fagot, klarinet, saksofon, trobenta, rog, pozavna, tuba in druga konična
trobila, violina, viola, violončelo, kontrabas, tolkala, klavir, orgle, kitara, harfa, petje, harmonika, diatonična harmonika,
citre.
Inštitut je ustanovljen kot strokovni neprofitni zavod za področje izvajanja socialnih storitev, izobraževanja,
rehabilitacije in trga dela. S svojim poslanstvom in zagotavljanjem storitev posredno deluje na širokem področju
krepitve socialnega dialoga, aktivnega državljanstva, integracij - zlasti na trgu dela, predvsem pa razvoja socialnih
inovacij in njih implementacije v skupnost.
Z zagotavljanjem strokovnih in drugih specialističnih storitev na področju zaposlitvene rehabilitacije, skupnostnih ter
socialno varstvenih programov, izvaja med drugim vrsto izobraževalnih seminarjev, delavnic, predavanj, svetovanj za
strokovnjake različnih strok in razvoja človeških virov nasploh – uporabljajoč moderne, inovativne in izobraževalnosistemske pristope in metode pri delu s skupino in posameznikom. S svojim strokovnim delovanjem, zlasti pa težnjo
po inovativnosti ponudbe in programov, je tesno vpet tudi v evropske integracije, zlasti na področju izobraževanja
odraslih.

5. UČINKI 1. LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V
MESTNI OBČINI VELENJE 2010 - 2015

Leta 2010 je bil sprejet dokument Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje "Mladi v korak s
časom 2010 - 2015" - strategija za mlade v MOV (v nadaljevanju Strategija). Na podlagi Strategije, MO Velenje vsako
leto od leta 2011 naprej objavi javni razpis za sledenje ciljem Lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje.
Zaradi sprememb v načinu financiranja določenih programov, zaradi drugačnih prostorskih usmeritev razvoja občine
in zaradi pojava novih idej, je bila Strategija leta 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013) spremenjena in dopolnjena.
Spremenili so se cilji, ki jih je Strategija predvidevala kot prioritetna na področju razvoja mladih.
Iz prvotnih 30 ciljev, se je Strategija skrčila na 7 glavnih lokalnih mladinskih politik (programov), znotraj katerih je
definiranih 53 ciljev oz. projektov.
Analiza učinkov je namenjena kot pripomoček pri pripravi nove Strategije.
Cilji, zajeti v Strategiji 2010 - 2013 so bili:
1. letni kino;
2. bike (skate) park - multiadrenalinski park; ureditev letnega bazena, plezalna stan, BMX park;
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plesna dvorana;
zaposlovanje mladih;
pomoč mladim, nasilje med in nad mladimi, nasilje v družini;
dodatni prostori za galerijsko dejavnost, digitalna mestna galerija;
Klasirnica;
potovanja za mlade;
več koncertov;
digitalne info točke. poenotena spletna info točka;
učilnica v naravi, poučevanje v naravi;
letni bazen;
mladinska liga;
promocija prostovoljstva;
izobraževanje na področju zdravstvene preventive;
krvodajalska akcija;
solidarnost do socialno šibkih;
ureditev smučišča Šalek;
tematsko porisati sobe v Mladinskem hotelu Velenje;
ozaveščanje o varčni rabi energije;
eko akcije;
stalni lan party;
okrogle mize, potopisna predavanja, delavnice;
promocijska akcija za vključitev predmeta državljanska vzgoja v izobraževalni proces;
več dogodkov na koncertnem prostoru na Velenjskem gradu;
mladinski kulturni festivali;
skupni informativni dan vseh mladinskih organizacij;
štipendije za nadpovprečno družbeno angažiranega mladega;
subvencije MOV za projekte, ki vključujejo mlade v delovanje;
vzpostavitve četrtnih in krajevnih Mladinskih centrov.

Programi, ki so bili s spremembami in dopolnitvami vključeni v revidirano Strategijo v letu 2013 so bili:
1. mednarodna mobilnost mladih;
2. izobraževanje in zaposlovanje;
3. okolje in varstvo okolja;
4. umetnost in kultura;
5. šport in prosti čas;
6. informiranje in vključevanje mladih v procese odločanja;
7. mladi z manj priložnostmi.
Javni razpisi so bili objavljeni vsako leto, 2011, 2012, 2013 in 2014 (tudi v letu 2015). Razpoložljiva sredstva so
znašala 35.000 € na leto.

5.1.

PORABA SREDSTEV PO LETIH

Preglednica 13: Poraba sredstev na javnem razpisu za sledenje ciljem Strategije po letih
razpoložljiva sredstva
porabljena sredstva
delež
2011
35.000 €
30.545 €
87 %
2012
35.000 €
34.980 €
100 %
2013
35.000 €
34.246 €
98 %
2014
35.000 €
35.000 €
100 %
Graf 1: Poraba sredstev na javnem razpisu za sledenje ciljem Strategije po letih
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V vseh štirih letih so bila porabljena skoraj vsa razpoložljiva sredstva, nekoliko manj (87 %) le v prvem letu, kar
pripisujemo takrat še slabši prepoznavnosti razpisa.

5.2.

ŠTEVILO PROJEKTOV PO LETIH

Preglednica 14: Število prijavljenih projektov na javnem razpisu za sledenje ciljem Strategije po letih
št. prijav

št. odobrenih

št. na
rezervni listi

2011
2012

22
36

13
14

2013
2014

20
33

17
13

9 (50%)
18 (50%)
4 (50%)
3 (50 %)
12 (50 %)
5 (100%)

Graf 2:
javnem
po letih

100 %
financiranje prijavljeni

100 %
financiranje izvedeni

50 %
financiranje prijavljeni

50 %
financiranje izvedeni

1
5

1
5

16
8

15 (+1 rezerva)
8

5
9

5
5

17
27

8
9

Število prijavljenih projektov na
razpisu za sledenje ciljem Strategije

Kljub temu, da so bila v vseh letih porabljena vsa razpoložljiva sredstva, se je število prijav spreminjalo. V letu 2011 je
bilo prijavljenih 22 projektov, odobrenih 13 (59 %). Najvišje število prijav v letu 2012 kaže na povečano prepoznavnost
strategije, razpisa, projektnega dela in dela v društvih po uvodnem letu 2011. Odobrenih je bilo 38 % vseh prijav
(najnižji delež v vseh obdobjih). V istem letu je bilo največ projektov na rezervni listi, tako za 100% kot tudi za 50%
financiranje. Zaradi večjega števila projektov na rezervni listi, se je verjetno v prihodnjem letu manj akterjev opogumilo
k prijavi – v letu 2013 je bilo namreč najmanj prijav (20). Večina je bila odobrenih (85 %), kar lahko kaže tudi na to, da
so se izluščili dobri projekti, dobri programi in prijavitelji. Leta 2014 sledi ponovni porast prijav, vendar delež odobrenih
projektov upade (39 %). Glede na število prijav je bilo najuspešnejše leto 2012 (36). Glede na delež odobrenih
projektov je bilo najuspešnejše leto 2013 (85 %).
Graf 3: Število prijavljenih, odobrenih in projektov na rezervni listi

Graf 4: Število
sofinanciranja
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Primerjava med prijavljenimi in izvedenimi projekti glede na delež financiranja nam kaže, da je bilo najuspešnejše leto
2013, ko so bili izvedeni vsi odobreni projekti.

5.3.

PREGLED CILJEV MLADINSKE STRATEGIJE 2011 - 2014

Preglednica 15: Pregled ciljev iz Strategije ter spremembe po letih od 2011-2013
naziv cilja iz lokalnega
programa

delež
(so)financiranja

opis aktivnosti

letni kino

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira glasbeni, filmski, gledališki, športni, izobraževalni, …
program na območju Letnega kina

bike (skate) park –
multiadrenalinski park

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira tekmovanja na nacionalni in evropski ravni;
50 % se sofinancira manjša srečanja oz. tekmovanja

plesna dvorana

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira tekmovanja na nacionalni in evropski ravni;
50 % se sofinancira manjši dogodki kot so delavnice, večerna druženja,
srečanja, manjša tekmovanja

zaposlovanje mladih

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira izvedba predstavitev zaposlitvenih programov, podjetij,
izdelavo novih komunikacijskih orodij za baziranje znanja (spletna stran z bazo
kandidatov za zaposlitev, …);
50 % se sofinancira razni dogodki kot so delavnice, predavanja, predstavitev,
promocija neformalnega izobraževanja, …

pomoč mladim glede nasilja
med/nad mladimi, nasilja v
družini

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira vzpostavitev mreže pomoči žrtvam nasilja (npr. varnih hiš,
kriznih centrov,…);
50 % se sofinancira predavanja o nasilju, preprečevanje nasilja, ozaveščanje
o nasilju, pomoč žrtvam,…

Klasirnica

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira program objekta kot celote;
50 % se sofinancira enkratni dogodki oz. projekti v objektu, namenjeni
promociji itd. subkulture

potovanja za mlade

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira program socialno najbolj ogroženih mladih;
50 % se sofinancira mladinske izmenjava, kot npr. preko programa Mladi v
akciji

več koncertov

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira velike koncerte, ki niso komercialne narave (največ en
koncert na leto);
50 % se sofinancira koncertne cikle programov, ki niso komercialne narave in
v MOV niso dovolj dobro zastopani

digitalne info točke

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira (enkratni) nakup in vzpostavitev sistema informiranja za
izvedbo info točk;
50 % se sofinancira program izvajanja in informiranja digitalnih info točk

mladinska liga (košarka,
nogomet, odbojka)

2. rang = 50 %

promocija prostovoljstva

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira celotna izvedba natečaja naj prostovoljec Velenja;
50 % se sofinancira prostovoljske akcije, ki spodbujajo in krepijo prostovoljsko
delo med mladimi

izobraževanje na področju
zdravstvene preventive

2. rang = 50 %

50 % se sofinancirajo predavanja, izobraževanja, seminarje, delavnice,... na
to tematiko

krvodajalska akcija

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira celotna izvedba krvodajalske akcije;
50 % se sofinancira aktivnosti za dvig zavedanja pomena darovanja krvi
(predavanja,...)

solidarnost do socialno šibkih

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira aktivnosti za pomoč socialno ogroženim mladim in
njihovim družinam (zbiralne akcije, pomoč na domu, predavanja o
prepoznavanju in pomoči takšnim osebam,...)

tematsko porisati sobe v
Mladinskem hotelu Velenje

2. rang = 50 %

ozaveščanje o varčni rabi
energije

2. rang = 50 %

eko akcije

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira izvedba lige ene panoge oz. vseh treh skupaj

50 % se sofinancira program za izvedbo akcije kot npr. »artist in rezidence«.
50 % se sofinancira delavnice, predavanja, izobraževanja,...
50 % se sofinancira delavnice, predavanja, izobraževanja,...
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okrogle mize, potopisna
predavanja, delavnice

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira ciklus predavanj, okroglih miz, delavnic, ...

več dogodkov za koncerte na
prostoru Gradu Velenje

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira še neizvedene, inovativne programske aktivnosti na tem
območju

skupni info dan vseh mladinskih
organizacij

2. rang = 50 %

50 % se sofinancira aktivnosti, namenjene povezovanju, sodelovanju
mladinskih organizacij in združevanju sorodnih projektov teh organizacij

dodatno v letu 2012
letni bazen

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

učilnica v naravi (npr. park;
fotografske delavnice, natečaji,
slikarstvo, ustvarjalnost,…)
Poučevanje v naravi

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

ureditev smučišča Šalek – pozimi
in bike park poleti

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

stalni lan party

2. rang = 50 %

promocijska akcija za vključitev
predmeta državljanska vzgoja v
izobraževalni proces

2. rang = 50 %

100 % se financira tekmovanja na nacionalni oz. mednarodni ravni;
50 % se sofinancira manjša tekmovanja
100 % se financira (enkratni) nakup za opremo in izvedbo učilnice;
50 % se sofinancira program učilnice

100 % se financira tekmovanja na nacionalni in evropski ravni;
50 % se sofinancira manjša tekmovanja
50 % se sofinancira postavitev mreže, nakup opreme za lan in nakup iger
50 % se sofinancira promocijske aktivnosti

dodatno v letu 2013
dodatni prostor za galerijsko
dejavnost, digitalna mestna
galerija

1. rang = 100 %
2. rang = 50 %

100 % se financira postavitev digitalne mestne galerije, gostovanje svetovno
priznanih umetnin in ustvarjalcev,...;
50 % se sofinancira razstave na novih lokacijah, inovativne (drugačen)
razstave, serijo razstav,…

Preglednica 16: Odobreni projekti po letih, razvrščeni po ciljih Strategije
naziv cilja iz
lokalnega programa

letni kino

2011
odobreni projekti

ZAVOD eMCe PLAC –
letni kino velenjske
križanke – 50 %
financiranje
HOKEJSKI KLUB –
drsališče v letnem kinu – 50
% financiranje

bike (skate) park,
multiadrenalinski
park

2012

2013

odobreni projekti

odobreni projekti

HOKEJSKI KLUB
VELENJE - drsališče v
letnem kinu – 50 %
financiranje
ZAVOD eMCe PLAC velenjske križanke – 50 %
financiranje

V skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov
ime in priimek prijavitelja
nista navedena – festival
nasedlega kita – 50 %
financiranje
ZAVOD eMCe PLAC –
velenjske križanke – 50 %
financiranje

ŠŠK – skate contest – 50
% financiranje

plesna dvorana

zaposlovanje
mladih

ŠŠK – podjetniški večeri –
100 % financiranje

ŠŠK - podjetniški večeri – 50
% financiranje
MC VELENJE - mladinska
ambasada – 50 %
financiranje

pomoč mladim
glede nasilja
med/nad mladimi,
nasilja v družini
dodatni prostor za
galerijsko dejavnost

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MC VELENJE - pekarna –
50 % financiranje

KUD KONCENTRAT –
kulturna pečica v pekarni – 50

2014
odobreni projekti

ZAVOD eMCe PLAC – letni
kino velenjske križanke – 50
% financiranje
ZAVOD eMCe PLAC koncert na letnem kinu –
100 % financiranje
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% financiranje
Klasirnica

MC VELENJE – klasirnica
7.000 m2 mladinske kulture
– 100 % financiranje
ROD LILIJSKI GRIČ PESJE
- jamboree črna gora – 100 %
financiranje

MC VELENJE – mladinske
potovanja za mlade izmenjave mladi v akciji –
50 % financiranje

ROD JEZERSKI ZMAJ vsak dan nov izziv – 100 %
financiranje

ŠALEŠKA ZVEZA
TABORNIKOV – zlet zts – 50 %
financiranje

ROD JEZERSKI ZMAJ - letno
taborjenje v sodelovanju z
belgijskimi skavti – 100 %
financiranje
MC VELENJE eksperimentalno gledališče –
100 % financiranje

več koncertov

digitalne info točke

ZAVOD eMCe PLAC –
koncert res nullius – 100 %
financiranje

ŠŠK - dnevi mladih in kulture
– 50 % financiranje
ZAVOD eMCe PLAC koncert na letnem kinu – 50
% financiranje

ZAVOD eMCe PLAC – koncert
na letnem kinu – 100 %
financiranje
DRUŠTVO ŠPIL – etno ciklus –
50 % financiranje

ŠŠK - 24. dnevi mladih in
kulture – 50 % financiranje
ŠŠK - sovini alter koncerti –
50 % financiranje

MC VELENJE – ravoj ikt
orodja – 100 % financiranje

ZAVOD eMCe PLAC - stop
steklo – 50 % financiranje
RAZISKOVALNI STUDIO
VENERA - letni kino – 100 %
financiranje

eko akcije

ROD LILIJSKI GRIČ PESJE –
oživitev lilijskega griča – 50 %
financiranje
MC VELENJE – park art – 50
% financiranje
GALERIJA VELENJE – igriva
arhitekturA – 50 % financiranje

ROD LILIJSKI GRIČ PESJE
- delavnice razkur v naravi –
50 % financiranje
RAZISKOVALNI STUDIO
VENERA - nekoč je bilo
jezero – 50 % financiranje

RAZISKOVALNI STUDIO
VENERA – artival – 50 %
financiranje
mladinska liga
(košarka, nogomet,
odbojka)

Promocija
prostovoljstva

MC VELENJE – naj
prostovoljec – 100 %
financiranje

MC VELENJE - naj
prostovoljec – 100 %
financiranje
REVIVAS ŠKALE - skupaj v
lažji in lepši jutri – 50 %
financiranje

ROD JEZERSKI ZMAJ –
iskanje zmajčka – 50 %
financiranje

izobraževanje na
področju
zdravstvene
preventive
krvodajalska akcija
solidarnost do
socialno šibkih
tematsko porisati
sobe v Mladinskem
hotelu Velenje

KUD KONCENTRAT - dobri
čopič – 50 % financiranje
MC VELENJE – art in
residence – 50 % financiranje

ozaveščanje o
varčni rabi energije
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VISOKA ŠOLA ZA
VARSTVO OKOLJA –
mednarodna poletna šola –
50 % financiranje
eko akcije

ZAVOD eMCe PLAC –
stop steklo – 50 %
financiranje
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ZAVOD eMCe PLAC – stop
steklo – 50 % financiranje

ROD JEZERSKI ZMAJ - ni
nam vseeno – 50 %
financiranje

MZPM – mladi z mladimi po
srcu – 50 % financiranje

OŠ MIHE PINTARJA
TOLEDA - ura za zemljo – 50
% financiranje

ROD JEZERSKI ZMAJ – ni
nam vseeno – 50 %
financiranje

okrogle mize,
potopisna
predavanja,
delavnice

DRUŠTVO COGO delavnice avdio inženiringa –
50 % financiranje

promocijska akcija
za vključitev
predmeta
državljanska vzgoja
v izobraževalni
proces
več dogodkov za
koncerte na
prostoru Gradu
Velenje

DRUŠTVO JUPITER –
musixperiment – 50 %
financiranje
MLADINSKI SVET VELENJE –
mladi za veleje – 50 %
financiranje

ŠŠK - ciklus izobraževanj –
50 % financiranje

MLADINSKI SVET VELENJE –
spoznaj občino velenje – 50 %
financiranje

ŠŠK – dnevi mladih in
kulture – 50 % financiranje

skupni info dan
vseh mladinskih
organizacij

število projektov
na rezervni listi

9

22

3

17

* za leto 2013 niso v tabelo uvrščeni 3 projekti, ki so bili na rezervni listi (50%) financiranje:
1

MLADINSKI SVET VELENJE – KAM SE DAT

67,00

2

TABORNIKI LILIJSKI GRIČ – OBMOČNI MNOGOBOJ

65,00

3

POČITNIŠKO DRUŠTVO KAŽIPOT

57,80

Preglednica 17: Izvedeni projekti 2011 - 2014 po ciljih Strategije

naziv projekta iz lokalnega
programa

letni kino

2011

2012

2013

2014

odobreni projekti

odobreni projekti

odobreni projekti

odobreni projekti

VELENJSKE
KRIŽANKE

VELENJSKE
KRIŽANKE

FESTIVAL
NASEDLEGA KITA

VELENJSKE
KRIŽANKE

DRSALIŠČE V
LETNEM KINU

DRSALIŠČE V
LETNEM KINU

VELENJSKE
KRIŽANKE

KONCERT NA
LETNEM KINU

bike (skate) park ,
multiadrenalinski park

SKATE CONTEST

zaposlovanje mladih

PODJETNIŠKI
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VEČERI
MLADINSKA
AMBASADA

dodatni prostor za galerijsko
dejavnost
Klasirnica

PEKARNA

KULTURNA PEČICA
V PEKARNI

KLASIRNICA 7.000
M2 MLADINSKE
KULTURE
jAMBOREE ČRNA
GORA

potovanja za mlade

MLADINSKE
IZMENJAVE MLADI V
AKCIJI

VSAK DAN NOV
IZZIV

ZLET ZTS

LETNO
TABORJENJE V
SODELOVANJU Z
BELGIJSKIMI
SKAVTI
EKSPERIMENTALN
O GLEDALIŠČE

več koncertov

digitalne info točke

KONCERT RES
NULLIUS

DNEVI MLADIH IN
KULTURE

KONCERT NA
LETNEM KINU
(100%)

DNEVI MLADIH IN
KULTURE

KONCERT NA
LETNEM KINU

ETNO CIKLUS

SOVINI ALTER
KONCERTI

STOP STEKLO

OŽIVITEV
LILIJSKEGA GRIČA

DELAVNICE
RAZKUR V NARAVI

LETNI KINO

PARK ART

NEKOČ JE BILO
JEZERO

RAZVOJ IKT
ORODJA

učilnica v naravi (npr. park;
fotografske delavnice, natečaji,
slikarstvo, ustvarjalnost,…)

IGRIVA
ARHITEKTURA
ARTIVAL

promocija prostovoljstva

NAJ
PROSTOVOLJEC

NAJ
PROSTOVOLJEC
SKUPAJ V LAŽJI IN
LEPŠI JUTRI

ISKANJE ZMAJČKA

solidarnost do socialno šibkih

DOBRI ČOPIČ

tematsko porisati sobe v
Mladinskem hotelu Velenje

ART IN RESIDENCE
MEDNARODNA
POLETNA ŠOLA

eko akcije

STOP STEKLO

STOP STEKLO
NI NAM VSEENO

MLADI Z MLADIMI
PO SRCU

URA ZA ZEMLJO

NI NAM VSEENO
okrogle mize, potopisna
predavanja, delavnice

DELAVNICE AVDIO
INŽENIRINGA

promocijska akcija za vključitev
predmeta 'državljanska vzgoja' v
izobraževalni proces
več dogodkov za koncerte na

MUSIXPERIMENT
MLADI ZA VELEJE

ŠŠK CIKLUS
IZOBRAŽEVANJ

SPOZNAJ OBČINO
VELENJE
DNEVI MLADIH IN
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prostoru Gradu Velenje

16. december 2015

KULTURE

skupni info dan vseh mladinskih
organizacij
nerazporejeno (zaradi spremembe
področij)

Glasbena založba
COGO records

število projektov na rezervni listi

9

22

3

17

* Zaradi lažje primerjave pokritosti področij so vsi projekti umeščeni v cilje po spremembi Lokalnega programa v letu
2013.
Cilji Strategije, na katerih je bilo v vseh letih izvedenih največ projektov so:
 eko akcije – 7;
 učilnica v naravi – 8;
 več koncertov – 7;
 letni kino – 8.
Edini cilj, ki po spremembi Strategije v letu 2013 ni bil pokrit je Skupni info dan vseh mladinskih organizacij.
Glede na cilje, razpisane v Strategiji v letih 2011, 2012 in 2013 niso bila pokrita s projekti naslednja:
 stalni LAN party,
 ozaveščanje o varčni rabi električne energije,
 ureditev smučišča Šalek,
 krvodajalska akcija,
 izobraževanje na področju zdravstvene preventive,
 mladinska liga,
 letni bazen,
 pomoč mladim glede nasilja v družini,
 plesna dvorana.

5.4.

PREGLED PRIJAV PO PRIJAVITELJIH PO LETIH

Preglednica 18: Pregled prijav po posameznih prijaviteljih
2011
2012
2013
Prijavitelj

2014

+

?

+

?

+

?

+

?

+

Mladinski center
Velenje
Šaleški študentski
klub
Rod jezerski zmaj

4

1

3

4

2

0

1

2

10

3

2

2

0

0

3

1

1

0

1

0

1

Zavod eMCe plac
Hokejski klub
Velenje
Visoka šola za
varstvo okolja
Sašo Cerovečki
PD Kažipot
Mladinski svet
Velenje
Jamarski klub
Speleos siga
Rod Lilijski grič
Pesje
Društvo Jupiter
TV 1
Športno
rekreativni klub
Velenje

3
1

1
0

2
(1 zveden)
3
1

4
(1 izveden)
4
1
0

3
0

0
0

1

0

0

1

0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
1

0

1

0

0

0

0
0
0

0
0
0
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SKUPAJ
vsi
?
prijavljeni
7

17

8

7

15

2

9

6

15

2
0

1
1

11
2

3
1

14
3

0

0

0

2

1

2

0
0
2

0
1
1

0
0
0

0
1
0

1
0
3

2
2
2

2
2
2

1

0

0

0

0

2

2

2

0

1

1

1

2

0

4

2

2

0
0
0

0
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
1

1
1
0

2
1
1

2
1
1
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Športno kulturno
društvo TMD

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

Plavalni klub
Velenje
Peter Drame
Medobčinska
zveza prijateljev
mladine
Max club
Matija Goljar
Matej Brložnik
KD nasedlega kita
Galerija Velenje
Fizična oseba
Društvo za boj
proti raku
Društvo Špil
Društvo CoGo
Andrej Vrbec
Šaleška zveza
tabornikov
Revivas
Raziskovalni
studio Venera
OŠ MPT
Neimenovan
posameznik
KUD Koncentrat

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
1

1
1

1
1

1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0

1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
1
0

0
1
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

0
0
0
0

0
1
0
0

1
1
0
0

1
2
1
1

1
1
1
0

1
1
1
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

* + pomeni odobreni projekti
** ? pomeni projekti na rezervni listi

Največ projektov je v obravnavanem obdobju prijavil MC Velenje, najuspešnejši prijavitelj (število odobrenih projektov)
pa je bil Zavod eMCe plac – Zavod mladine Šaleške doline (11). Vseh prijaviteljev je bilo 34.
Graf 6: Najuspešnejši prijavitelji glede na prijavljene, odobrene in rezervne projekte
18
16
14
12

odobreni

10

rezervna lista

8

vsi prijavljeni

6
4
2
0
MC Velenje

5.5.

ŠŠK

RJZ

Zavod mladine

PREGLED PROJEKTOV PO LOKACIJAH IZVEDBE

Največ projektov je bilo izvedenih na lokaciji letnega kina ob Škalskem jezeru (14), sledi lokacija MC Velenje, kjer je
lociran tako mladinski hotel kot velika sejna dvorana (7). Po 6 projektov je bilo med leti 2011 in 2014 izvedenih še v
Regionalnem multimedijskem centru Kunigunda ter v Mladinskem klubu eMCe plac.
Graf 7: Pregled projektov po lokaciji izvedbe po letih
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OŠ MPT
Ribno
park pri Gimnaziji
Galerija Velenje
Vila Mojca
Lilijski grič Pesje
Škale
Sončni park
Vila Bianca
MC Efenkova
Kunigunda RMC
Velenjski grad
Sončni park
eMCe plac
Stara pekarna
Titov trg
Klasirnica
skate park
letni kino
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6. PRIPRAVA LOKALNE MLADINSKE STRATEGIJE 2016 – 2020
6.1.

SREČANJA IN POSVETI Z MLADIMI

V samo pripravo, snovanje ciljev in ukrepov 2. lokalne mladinske strategije smo vključili različne profile mladih, z željo,
da jim prisluhnemo in od njih pridobimo čim več podatkov o njihovih željah, pričakovanjih in idejah o tem kaj
potrebujejo, pričakujejo in si želijo v obdobju do vključno leta 2020 v MO Velenje.
Preko izvedenih srečanj in posvetov (delavnic) z mladimi, smo le-tem tako dali možnost, prostor in podporo, da lahko
z aktivnim vključevanjem in participacijo sodelujejo pri oblikovanju najpomembnejšega strateškega dokumenta za
mladino v MO Velenje in tako neposredno vplivajo na odločitve lokalnih odločevalcev. Ob vsem tem pa prispevajo k
boljši kakovosti življenja občanov, predvsem mladih v lokalni skupnosti.
Tekom prve polovice leta 2015 smo z 10 lokalnimi mladinskimi trenerji izvedli skupno šest posvetov z mladimi, s
petimi izoblikovanimi ključnimi skupinami (profili) mladih: I. mladi s posebnimi potrebami; II. mladi z manj priložnostmi;
III. osnovnošolska mladina; IV. srednješolska mladina; V. organizirana mladina.
Metode dela v okviru srečanj in posvetov so bile prilagojene posameznemu profilu udeležencev. Udeleženci, vsebine,
metode ter potek dela v okviru posameznega srečanja in posveta bodo predstavljena spodaj.
Teme oz. izbrane lokalne mladinske politike, ki so sestavni del 2. Lokalnega razvoja delovanja mladih v Mestni občini
Velenje - lokalne mladinske strategije smo povzeli iz Nacionalnega programa za mladino 2012 – 2021 ter jih prilagodili
in združili glede potreb in problemov na lokalnem nivoju.
Lokalne mladinske politike (teme oz. področja) za katere so mladi podali lastne želje, potrebe in pričakovanja
in so podlaga za pripravo vsebine 2. lokalne mladinske strategije so:
1. mednarodna mobilnost mladih;
2. izobraževanje in usposabljanje;
3. zaposlovanje in podjetništvo;
4. mladi in družba:
 vključevanje v procese odločanja,
 stanovanja,
 informiranje,
 okolje in varstvo okolja;
5. umetnost, kultura in dediščina;
6. šport in prosti čas;
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7. vključevanje mladih s posebnimi potrebami in mladih z manj priložnostmi.

6.1.1.

MLADI S POSEBNIMI POTREBAMI

Na tem srečanju in posvetu (delavnici) so sodelovali mladi z različnimi predvsem zdravstvenimi posebnimi potrebami:
mladi invalidi, mladi z Downovim sindromom, mladi z motnjami v duševnem razvoju, itd. Do teh mladih smo prišli
preko različnih lokalnih organizacij in ustanov: Šolski center Velenje, Vzgojno-varstveni zavod Ježek - VDC Velenje,
Center za vzgojo in usposabljanje - CVIU Velenje ter Zaposlitveni center Gea z Zavodom Integra. Udeleženci
delavnice so bili nad srečanjem navdušeni. Prav tako pa se je srečanje pokazalo kot zelo dobro – veliko dobrih
predlogov, pobud in idej, predvsem s pogledom na udeleženčeve lastne potrebe in potrebe njihovih prijateljev v MO
Velenje.
Osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo manj priložnosti zaradi osebnih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim
preprečujejo, da bi se udeležili projektov. Ovire ali težave, s katerimi se srečujejo te osebe, so naslednje:
invalidnost (tj. udeleženci s posebnimi potrebami): osebe z motnjami v duševnem (intelektualne in kognitivne
motnje, motnje pri učenju), telesnem, čutilnem ali drugem razvoju;
 zdravstvene težave: osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, hudimi ali duševnimi boleznimi.
POTEK:
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Marka Pritržnika - direktor MC Velenje in Barbare Kelher – predsednice MSV, so
delo z udeleženci prevzele lokalne mladinske trenerke, ki se tudi profesionalno ukvarjajo z delom s prebivalci s
posebnimi potrebami (študentka defektologije in zaposlene na Centru za socialno delo Velenje).


Delo z udeleženci s posebnimi potrebami je bilo skrbno načrtovano, saj je kot takšno drugačno, z veliko bolj osebnim
odnosom. Zato so lokalne trenerke uporabile v ta namen različne metode dela:






z igro so se najprej spoznali med sabo;
preko vodene diskusije so spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme);
individualno delo za izoblikovanje lastnih potrebe glede posameznih področij lokalne mladinske politike;
skupaj diskutirali in razpravljali o lastnih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme;
individualno izbrali oz. podali svoj glas trem najboljšim predlogom.

Srečanje smo zaključili z zahvalo in mislijo, da se še večkrat tako srečamo.

6.1.2.

MLADI Z MANJ PRILOŽNOSTMI

Mladi z manj priložnostmi so osebe, ki imajo manj priložnosti zaradi osebnih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim
preprečujejo, da bi se udeležili projektov. Ovire ali težave, s katerimi se srečujejo te osebe, so naslednje:





težave pri izobraževanju: mladi s težavami pri učenju; tisti, ki predčasno zapustijo izobraževanje; osebe z
nizkimi kvalifikacijami; mladi s slabim šolskim uspehom;
ekonomske ovire: osebe, ki imajo nizek življenjski standard, nizke prihodke in so odvisne od sistema socialne
pomoči; mladi, ki so dlje časa brezposelni ali revni; brezdomci; osebe, ki so zadolžene ali imajo finančne
težave;
kulturne razlike: priseljenci, begunci ali potomci priseljenih ali begunskih družin; osebe, ki pripadajo
narodnostni ali etnični manjšini; osebe s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kulturnem vključevanju;
družbene ovire: osebe, diskriminirane na podlagi spola, starosti, etnične pripadnosti, vere, spolne
usmerjenosti, invalidnosti itd.; osebe z omejenimi družbenimi spretnostmi, asocialnim ali tveganim vedenjem;
osebe v negotovem položaju; (nekdanji) storilci kaznivih dejanj, (nekdanji) uživalci drog ali alkohola; mladi
starši in/ali samohranilci; sirote.

Na tem srečanju in posvetu (delavnici) so sodelovali mladi z različnimi ozadji: brezposelni mladi in mladi predstavniki
etničnih skupin (albanska skupnost). Žal na srečanju ni bilo pričakovane udeležbe, več mladih brezposelnih in
predstavnikov različnih etničnih skupin (manjkali so predstavniki Srbske skupine, Bošnjaške skupine in predstavniki
Romov). V stik z udeleženci smo želeli priti preko lokalnih organizacij in njihovih članov: Srbsko društvo Mladen
Stojanović, Bošnjaško mladinsko kulturno društvo, Romsko društvo Romano vozo ter preko Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, območne enote Velenje (v nadaljevanju ZRSZ OE Velenje). Žal se je na našo povabilo
odzvalo samo Srbsko društvo, ki pa je bilo v času delavnice odsotno zaradi nastopa v tujini. V stik z brezposelnimi
mladimi je preko telefonskih sporočil stopil ZRZS OE Velenje. Stik z albansko skupnostjo je potekal preko osebnih
pogovorov z posamezniki.
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POTEK:
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Barbare Kelher – predsednice MSV, so delo z udeleženci prevzeli lokalni mladinski
trenerji. Ker je bila udeležba na srečanju pod pričakovano je bila potrebna takojšnja sprememba plana dela. Tako so
udeleženci:





preko vodene diskusije spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme);
individualno izoblikovali lastne potrebe glede posameznih področij lokalne mladinske politike;
skupaj s trenerji diskutirali in razpravljali o lastnih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme;
individualno izbrali oz. podali svoj glas trem najboljšim predlogom.

6.1.3.

OSNOVNOŠOLSKA MLADINA

Na tem srečanju in posvetu (delavnici) so sodelovali učenci 8. in 9. razredov vseh velenjskih osnovnih šol (razen OŠ
Gorica). V dogovoru z ravnatelji osnovnih šol, so po 15 udeležencev izbrali učitelji. Le-ti so v večini primerov izbrali
zelo komunikativne in aktivne udeležence, kar se je pokazalo kot zelo dobro, saj je bilo podanih veliko zelo dobrih in
naprednih predlogov, pobud in idej.
POTEK:
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Marka Pritržnik - direktor MC Velenje, Darje Plaznik – svetovalke za kulturo in
mlade na MOV in Barbare Kelher – predsednice MSV, smo udeležence razdelili v štiri mešane skupine.
V skupinah so udeleženci z različnimi metodami dela:






se z igro najprej spoznali med sabo;
preko vodene diskusije spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme);
se razdelili v manjše delovne skupine;
v skupinah razpravljali o svojih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme;
po skupinah predstavili posamezno temo in o predlogih skupaj diskutirali;

Po skupinski diskusiji je vsak udeleženec z izbranim lastnim znakom, inicialko ali simbolom imel možnost glasovanja
za dva predloga, ki sta najbolj izražala njegovo potrebo in željo – 1. faza izbora predlogov. Potem sta sledila reševanje
anketnega vprašalnika »Družbeni profil mladih v MOV 2015« in odmor za pogostitev oz. malico.
V času pogostitve so mladinski trenerji na skupne liste prepisali predloge, ki so jih udeleženci izbrali v okviru 1. faze
izbora. Sledil je skupinski pregled tematik in predlogov. Zatem je sledila še 2. faza izbora – vsak udeleženec je lahko
dal svoj glas enemu ali dvema predlogoma z barvnim samolepljivim papirjem.
Po 2 fazi izbora je sledil še voden terenski ogled nekaterih lokalnih mladinskih infrastruktur: Regionalni multimedijski
center Kunigunda, Vila Mojca – sedež MZPM Velenje, mladinski klub eMCe plac, Hiša bendov in Stara Pekarna.
Delavnica se je zaključila s postankom na Titovem trgu, kjer so udeleženci na »post listke« napisali utrinek iz
njihovega drugačnega šolskega dneva.

6.1.4.

SREDNJEŠOLSKA MLADINA

Na dveh srečanjih in posvetih (delavnicah) so sodelovali dijaki Šolskega centra Velenje. Na prvi delavnici so
sodelovali dijaki Gimnazije Velenje, na drugi pa dijaki Šole za storitvene dejavnosti.
POTEK:
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Marka Pritržnik - direktor MC Velenje, Darje Plaznik – svetovalke za kulturo in
mlade na MOV in Barbare Kelher – predsednice MSV, smo udeležence razdelili v štiri mešane skupine.
V skupinah so udeleženci z različnimi metodami dela:





se z igro najprej spoznali med sabo;
preko vodene diskusije spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme);
se razdelili v manjše delovne skupine;
v skupinah razpravljali o svojih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme;
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po skupinah predstavili posamezno temo in o predlogih skupaj diskutirali;

Po skupinski diskusiji je vsak udeleženec z izbranim lastnim znakom, inicialko ali simbolom imel možnost glasovanja
za dva predloga, ki sta najbolj izražala njegovo potrebo in željo – 1. faza izbora predlogov. Potem sta sledila reševanje
anketnega vprašalnika »Družbeni profil mladih v MOV 2015« in odmor za pogostitev oz. malico.
V času pogostitve so mladinski trenerji na skupne liste prepisali predloge, ki so jih udeleženci izbrali v okviru 1. faze
izbora. Sledil je skupinski pregled tematik in predlogov. Zatem je sledila še 2. faza izbora – vsak udeleženec je lahko
dal svoj glas enemu ali dvema predlogoma z barvnim samolepljivim papirjem.
Po 2 fazi izbora je sledil še voden terenski ogled nekaterih lokalnih mladinskih infrastruktur: Regionalni multimedijski
center Kunigunda, mladinski klub eMCe plac, Hiša bendov in Stara Pekarna. Delavnica se je zaključila s postankom
na Titovem trgu, kjer so udeleženci na »post listke« napisali utrinek iz njihovega drugačnega šolskega dneva.

6.1.5.

ORGANIZIRANA MLADINA

Na tem srečanju in posvetu (delavnici) so sodelovali člani in predstavniki lokalnih mladinskih organizacij, članic
Mladinskega sveta Velenje (v nadaljevanju MSV). Udeležba na tej delavnici je bila pod pričakovanji, saj se veliko
organizacij članic MSV ni odzvalo na povabilo oz. niso sporočili svoje odsotnosti.
POTEK:
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Barbare Kelher – predsednice MSV, uvodnem medsebojnem spoznavanju in
spoznavanju velenjske mladinske zgodbe preko slike, smo udeležence razdelili v dve mešani skupini.
V skupinah so udeleženci z različnimi metodami dela:





preko vodene diskusije spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme);
se razdelili v manjše delovne skupine;
v skupinah razpravljali o svojih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme;
po skupinah predstavili posamezno temo in o predlogih skupaj diskutirali;

Po skupinski diskusiji je vsak udeleženec z izbranim lastnim znakom, inicialko ali simbolom imel možnost glasovanja
za dva predloga, ki sta najbolj izražala njegovo potrebo in željo – 1. faza izbora predlogov. Potem sta sledila reševanje
anketnega vprašalnika »Družbeni profil mladih v MOV 2015« in odmor za pogostitev oz. malico.
V času pogostitve so mladinski trenerji na skupne liste prepisali predloge, ki so jih udeleženci izbrali v okviru 1. faze
izbora. Sledil je skupinski pregled tematik in predlogov. Zatem je sledila še 2. faza izbora – vsak udeleženec je lahko
dal svoj glas enemu ali dvema predlogoma z barvnim samolepljivim papirjem.
Delavnica se je zaključila s pisanjem »post listka« z utrinki z delavnice.

6.1.6.

VTISI IZ SREČANJ IN POSVETOV Z MLADIMI

7. LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI
VELENJE – MLADI ZA VELEJE 2016 - 2020
7.1.

DOLGOROČNI CILJI

Dolgoročni cilji in ključni kazalci uspešnosti izvajanja Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini
Velenje v obdobju 2016 - 2020 so naslednji:






Zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (povprečje v EU je 25 let) > ReNPM 2013 - 2022;
Zmanjšanje nezaposlenih mladih v MOV;
Zmanjševanje deleža mladih med 15 in 29 letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko
formalnega izobraževanja (v letu 2013: 9,4 ) > ReNPM 2013 - 2022;
Ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15 in 24 letom v letu 2013: 69,4 %) >
SURS;
Povečati število mladih v MOV, ki so rešili svoj stanovanjski problem;
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Povečati socialno vključenost mladih med 16 in 24 letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med
mladimi: 8,4) > Eurostat 2009;
Zmanjševanje deleža mladih, ki uživajo tobak, alkohol in droge (v letu 2013: 91,4 % mladih občasno uživa
alkohol; 48,1 % mladih občasno kadi; 60,2 % mladih je poizkusilo marihuano ali hašiš) > ReNPM 2013 - 2022;
Kontinuirano povečevanje števila mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas v
okviru delovanja lokalnih mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki jih podpira MOV;
Zagotavljati optimalne pogoje za delovanje in vključevanje mladinskih organizacij v MOV (sofinanciranje preko
javnih razpisov, vzpostavitev in vzdrževanje mladinske infrastrukture, vključevanje v procese odločanja,
zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje);
Povečanje aktivne participacije mladih pri odločanju v MOV na vseh ravneh (v mestnem svetu v sklicu 20142018 so 3 svetniki od 33, ki imajo 29 ali manj let).

Dolgoročni cilji se uresničujejo skozi konkretne ukrepe na posameznih področjih namenjene MO Velenje in konkretne
cilje na področjih namenjene posameznikom, mladinskim organizacijam in organizacijam za delo z mladimi v MO
Velenje.

7.2.

NAČELA
URESNIČEVANJA
DELOVANJA MLADIH

LOKALNEGA

PROGRAMA

RAZVOJA

Strategija temelji na naslednjih splošnih načelih:
 načelu participacije mladih pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju vseh javnih politik, s čimer se spodbuja
aktivno in odgovorno državljanstvo mladih;
 načelih trajnostnega razvoja in medgeneracijske solidarnosti ter socialnega vključevanja;
 načelih zagotavljana enakih možnosti med spoloma, strpnosti in preprečevanja vsakršne diskriminacije;
 načelu povezovanja z organizacijami, ki delujejo ali posegajo na področje mladinskega dela.
Po 16. členu Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje lokalni program razvoja delovanja mladih pripravita
mladinski svet lokalne skupnosti in MC, k sodelovanju pa so povabljene tudi organizacije mladih.
Naloge obeh glavnih nosilcev lokalne mladinske politike v MO Velenje, t.j. mladinski svet lokalne skupnosti in
mladinski center, se nanašajo na zagotavljanje participacije mladih pri oblikovanju različnih javnih politik, lokalnih
mladinskih politik. V ta namen sta Urad za družbene dejavnosti MO Velenje in Komisija za mladinska vprašanja MO
Velenje tisti organ, ki zagotavljata znotraj MO Velenje dostopnost ustreznih informacij o tistih javnih politikah in
ukrepih, ki vplivajo na položaj mladih. Urad za družbene dejavnosti MO Velenje in Komisija za mladinska vprašanja
MO Velenje skupaj z mladinskim svetom lokalne skupnosti in mladinskim centrom, odpirata javno razpravo in tako
skupaj zagotavljajo, da v njej aktivno sodelujejo najrazličnejše skupine mladih in organizacije, ki delajo z mladimi.
Urad za družbene dejavnosti MO Velenje torej omogoča prostor stalnega in strukturiranega dialoga med mladimi in
različnimi lokalnimi politikami ter njihovimi nosilci. Da bi bila takšna naloga Urada za družbene dejavnosti MO Velenje
učinkovito uresničevana, ta, skladno s pričujočo mladinsko strategijo skrbi za dve stalni nalogi:
 Urad za družbene dejavnosti MO Velenje v času javne razprave o osnutku mladinske strategije - Lokalnega
programa razvoja delovanja mladih - organizira odprto panelno razpravo, namenjeno izključno mladim in
organizacijam, ki delajo z mladimi, kjer imajo le-ti možnost opredeliti predloge in dopolnitve k vsakemu ukrepu
in cilju strategije;
 Vsako leto Urad za družbene dejavnosti MO Velenje Svetu MO Velenje predloži poročilo o izvajanju in
vrednotenju mladinske strategije.
MO Velenje je na takšen način uvedla nove načine vključevanja mladih že ob pripravi 1. Lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v Mestni občini Velenje. MO Velenje skupaj z glavnimi nosilci lokalne mladinske politike vodi
strukturiran dialog z vsemi deležniki, ki ga prilagaja potrebam mladih in načinom komuniciranja, ki so mladim blizu.
Tako skrbi za dvigovanje zavesti med mladimi, da imajo le-ti možnosti postati aktivni državljani in odgovorni
sooblikovalci življenja v lokalni skupnosti.
Lokalno mladinsko strategijo - Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 - 2020 sprejme
Svet MO Velenje. Za uresničevanje lokalne mladinske strategije so odgovorni:
 za izvajanje ukrepov je zadolžena MO Velenje skupaj z Uradom za družbene dejavnosti MO Velenje;
 za izvajanje ciljev so zadolženi mladi posamezniki, mladinske organizacije ter organizacije in institucije za
delo z mladimi.
Da bo lahko lokalna mladinska strategija v MO Velenje učinkovita ter tako v polnosti dosegala svoje ukrepe in cilje, je
potrebno vzpostaviti in razviti ustrezne institucionalno-sistemske mehanizme za njeno spremljanje, vrednotenje
izvajanja in pripravo izvedbenih načrtov ter poročil skrbi Komisija za mladinska vprašanja v MO Velenje.

7.3.

KLJUČNE
USMERITVE
2.
LOKALNEGA
PROGRAMA
RAZVOJA
DELOVANJA MLADIH V MO VELENJE – STRATEŠKI CILJI IN UKREPI 2016 2020

Mladi so prednostna skupina v družbeni viziji Evropske unije, zaradi trenutne krize pa je treba še bolj skrbeti za mladi
človeški kapital. Z uvajanjem medsektorskega pristopa vključuje kratkoročne odzive v dolgoročno prizadevanje za
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krepitev vloge in položaja mladih. Mladi niso obremenjujoča odgovornost, temveč pomembno bogastvo družbe, ki
lahko prispeva k doseganju višjih socialnih ciljev.
Kot navaja Strategija EU za mlade iz leta 2009 Evropejci dlje živijo in se pozneje odločajo za otroke, mladih ljudi pa je
manj. Starostna skupina med 15. in 29. letom starosti bo leta 2050 predvidoma znašala 15,3 % evropskega
prebivalstva, medtem ko trenutno znaša 19,3 % prebivalstva. Te demografske spremembe vplivajo na družine,
medgeneracijsko solidarnost in gospodarsko rast. Globalizacija lahko prinese rast in delovna mesta, lahko pa prinese
tudi posebne izzive za ranljive delavce, kot so mladi, kakor se je pokazalo v krizi. Podnebne spremembe in vprašanja
energetske varnosti zahtevajo drugačno vedenje in življenjski slog prihodnjih generacij. Bistvene so dovolj prilagodljive
ključne kompetence, ki lahko v posameznikovem življenju prispevajo k razvoju ustreznih sposobnosti. Tako je na
podlagi sedanjega poznavanja mladinskih razmer predlagana nova strategija s tremi osnovnimi in medsebojno
povezanimi cilji, ki se tesno navezujejo na tiste iz prenovljene socialne agende:
 ustvarjanje številnejših priložnosti za mlade v izobraževanju in zaposlovanju,
 izboljšanje dostopa in polne udeležbe vseh mladih v družbi,
 spodbujanje vzajemne solidarnosti med družbo in mladimi.
Tudi na ravni lokalne skupnosti MO Velenje ugotavljamo podobne razmere, ki jim sledimo s podobnimi cilji in ukrepi,
razdeljeni po posameznih področjih mladinskega sektorja, pri tem pa je potrebno izhajati iz lokalnih okvirjev tako glede
možnosti gospodarskega razvoja in ustvarjanja delovnih mest, kulture, vrednot kot tudi razpoložljivih naravnih virov in
odgovornosti zanje. Tako morajo biti posamezni ukrepi, namenjeni mladim, sestavni del regionalnega razvojnega
programa, programa razvoja podeželja, programa za kulturo idr. Pri tem bo potrebno na sodobne probleme (po)gledati
z drugega zornega kota, stopiti korak stran od sodobne percepcije razvoja v skladu z mislijo Alberta Einsteina:
»Problema ne more rešiti enaka miselnost, kot ga je ustvarila«.
Ukrepi in cilji predstavljeni v nadaljevanju, odražajo tako dosedanjo prakso mladinskih politik v občini, predvsem pa
povezujejo različne izvajalce in obstoječe vire.

7.3.1.

(MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH

Mednarodna dimenzija v mladinskem delu omogoča še večje širjenje obzorij poznanega. Zgodi se lahko doma
(raznoliki mladi v dejavnostih, gostiteljstvo mednarodnega dogodka, sodelovanje z mladimi na daljavo ipd.) ali kam
odidemo.
Odnos z nekom lahko ustvarjamo, ko ga poznamo. Dogajanje lahko razumemo, ko ga poznamo. Spoznavanje
raznolikih ljudi in okolij, iz katerih prihajajo, je tako eden pomembnejših namenov mednarodne dimenzije. To se najbolj
dogaja, če smo sami vpeti, če imamo lastno izkušnjo – dokler jih ne izkusimo sami, so mnoge stvari samo teorija.
Izkušnja se nas tudi najbolj dotakne in omogoča boljše razumevanje človeka in dogajanja, zato so mednarodne
dejavnosti tako pomembne v mladinskem delu. Pogosto je to prva priložnost mladih, da izkusijo raznolikost, če ne
živijo v raznolikem okolju.
Mednarodna dimenzija omogoča tudi spoznavanja samega sebe iz novih perspektiv – kako gledam na različne
možnosti, različne načine življenja, kako lahko sodelujemo, kako se sam vedem v neznanem okolju, ko moji stari
vzorci ne delujejo. Kako se izbira mojih vrednot in načina življenja odraža v različnih okoljih in kako vpliva na ljudi.
Sodelovanje v mednarodnem okolju je lahko korak v globino in širino v mladinskem delu. Mladih se lahko globoko
dotakne in se v dogajanju, ko dosedanji odgovori ne delujejo več, ne znajdejo. Mladinski delavci, voditelji so jim lahko
opora, da ne obupajo takoj, ko ne najdejo odgovora, in da poiščejo nove odgovore. Podprejo jih pri ubesedovanju
neznanih izkušenj, za katere še nimajo izrazov. Na tak način bo učna izkušnja za njih večja, pomenila jim bo več in bo
bolj vplivala na izbiro načina življenja.

7.3.1.1.

Aktualno stanje

Trenutno se v MO Velenje z mednarodno mobilnostjo mladih ukvarja predvsem MC Velenje, ki na letnem nivoju preko
različnih financiranj (EU programa Erasmus+ in EZD, javni razpisi MO Velenje) izvaja različne mednarodne aktivnosti:
program Evropske prostovoljne službe (v nadaljevanju EVS), izvaja mednarodne mladinske izmenjave, organizira
mednarodne prostovoljske delovne tabore, prav tako pa se udeležuje projektov mednarodne mobilnosti za mladinske
delavce ter mednarodnega strukturiranega dialoga.
V manjšem obsegu (beri: predvsem z mednarodnimi izmenjavami) pa se z mednarodno mobilnostjo mladih v MO
Velenje ukvarjajo še nekatere lokalne mladinske organizacije kot npr.: Društvo tabornikov Rod Lilijski grič Pesje
(Erasmus + izmenjava), ZSKSS - Steg Velenje 1; Folklorno društvo Koleda (plesna izmenjava oz. turneje). Dodatno
pa se z mednarodno mobilnostjo mladih ukvarjajo še: Visoka šola za varstvo okolja in Fakulteta za Energetiko
(študijske izmenjave in mobilnost za profesorje); Šolski center Velenje (dijaške izmenjave; šolanje tujih dijakov v
Velenju; mobilnost za profesorje); Festival Velenje (mednarodni prostovoljski delovni tabor) in v manjšem obsegu tudi
nekatere osnovne šole.
Iz leta v leto, pa je vedno večji interes tujih skavtskih skupin za bivanje v dislociranih velenjskih taborniških
infrastrukturah, v tabornem prostoru v Ribnem pri Bledu in tabornem prostoru v Kampu Veli Jože v Savudriji (npr. v
letu 2015 je na lokaciji tabora v Ribnem pri Bledu taborilo 5 skupin Belgijskih skavtov in 1 skupina Nemških skavtov skupaj okoli 200 mladih).
V MO Velenje je dobro poskrbljeno tudi za lokalno mobilnost mladih: zastonj uporaba mestnih koles BicY in
brezplačen lokalni avtobus – Lokalc. Prometne povezave z drugimi mesti so dobre, če izvzamemo javni prevoz, ki
predvsem med vikendi onemogoča mobilnost (vlak, avtobus).
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sodelovanje s pobratenimi mesti in občinami ter vključevanje mladih v program sodelovanja;
vključevanje mladih v mednarodne občinske razvojne projekte;
subvencije za izobraževanje v tujini;
razširitev omrežja Bicy - nove postaje izven centra mesta (npr. Pesje, plaža, Selo, Konovo);
zagotavljanje prevoza mladih na prostočasovne aktivnosti v občini;
zagotavljanje brezplačnega najema javnih zaprtih površin za izvedbo projektov mednarodne mobilnosti
mladih;
3 razvoja os;
dodatna proga Lokalca v Občino Šoštanj (sodelovanje s sosednjo občino);
javni prevoz v in iz Velenja tudi ob sobotah popoldan ter ob nedeljah (avtobusi, vlak);
občasni prevozi ob večjih in razpršenih prireditvah ter dogodkih.

7.3.1.3.

Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije

Na posvetih z mladimi so podali in izbrali naslednje predloge ciljev (mednarodne) mobilnosti za mlade:
 informiranje in svetovanje o možnostih mednarodne mobilnosti;
 druženja z mladimi, ki so študirali, delali in potovali v tujini;
 organizirani mladinski izleti v tujino;
 gledališke igre v tujem jeziku;
 mednarodne izmenjave (več informacij in priložnosti);
 finančna pomoč pri šolanju v tujini;
 mednarodne kolonije in tabori;
 izmenjave dobrih praks med pobratenimi mesti;
 šole v naravi v tujini;
 izmenjave med šolami v Velenju, Sloveniji in Evropi;
 več šolskih izletov in ekskurzij v tujino;
 razširitev učenja tujih jezikov (francoščina, španščina, ruščina, italijanščina ...);
 zaključni šolski izleti v tujino;
 opravljanje prakse v tujini;
 usposabljanje za bodoče delovno mesto v tujini;
 mednarodne izmenjave za mlade z manj priložnostmi;
 mednarodno Velenje (predstavitev vseh etičnih skupin, ki živijo v Velenju);
 PostCrossing oz. Pen Pal (dopisovanje pisem in kartic med novimi prijatelji po celem svetu).

7.3.2.

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Izobraževanje se vedno pojavlja kot naravna značilnost vseh človeških družb in je prisotno v vseh fazah njihovega
razvoja. Le-ta predstavlja dejavnosti, namenjene razvijanju znanja, moralnih vrednot in razumevanja vseh področij
življenja ter kot tako skupaj z usposabljanjem (tj. proces razvijanja sposobnosti, ki jih človek potrebuje pri opravljanju
nekega konkretnega dela v okviru določene dejavnosti), tvori temelj delovanja in napredka v sodobnem svetu.
Izobraževanje in usposabljanje postajata v moderni družbi znanja vse bolj navzoča skozi celotno človekovo življenje,
vendar pa sta prvenstveno še vedno najtesneje vezana na obdobje mladosti, za katerega je značilno intenzivno
učenje in pridobivanje znanja in sposobnosti, kar kasneje na trgu dela omogoča pridobitev zaposlitve in zagotovitev
socialnega in ekonomskega položaja v družbi.
Pravica do izobraževanja in usposabljanja je ena temeljnih človekovih pravic in za njeno uresničevanje mora v osnovi
poskrbeti država, zaradi česar se zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja uvršča med javne politike. Republika
Slovenija (v nadaljevanju RS) tovrstno dejavnost opredeljuje v 57. členu Ustave RS, na podlagi katerega si je zadala
nalogo ustvarjanja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. V skladu z Belo knjigo o vzgoji in
izobraževanju v RS uresničevanje te pravice zahteva zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema na
vseh ravneh, brezplačnosti izobraževanja vsaj v obdobju do univerzitetnega izobraževanja ter pravičnosti in enakosti
izobraževalnih možnosti.
Poznamo različne oblike izobraževanja in učenja:
Formalno izobraževanje je strukturiran izobraževalni sistem, ki poteka od osnovne šole do univerzitetne ravni,
vključuje pa tudi sistem tehničnega in poklicnega izobraževanja. V formalnem izobraževanju poteka organiziran,
načrtovan in strukturiran učni proces, temelječ na učnih ciljih, ki so postavljeni od zunaj, na neki višji ravni, kot je
državni kurikulum ali ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Formalno izobraževanje se zaključi s splošno priznano
diplomo ali kvalifikacijo.
Neformalno izobraževanje je organiziran, načrtovan in strukturiran učni proces, temelječ na učnih ciljih. Neformalno
izobraževanje daje mladim priložnost, da razvijajo svoje kompetence, predvsem tiste, katerih nimajo priložnosti
razvijati znotraj formalnega izobraževanja. Posebnost le-tega je, da so posamezniki, ki se udeležujejo učnega
procesa, akterji v samem procesu izobraževanja , so arhitekti lastnega učenja. Uporabljene metode pa so namenjene
temu, da ponudijo mladim orodja za razvijanje kompetenc, saj je učeča se oseba sama arhitekt razvoja veščin, znanja
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in odnosa. Uporabljene metode so bolj raznolike, pogosto temelječe na izkušenjskem učenju in potrebah
udeležencev. Pomembni vidik le-tega je, da se osebe vanj vključujejo prostovoljno, končni rezultati pa so ovrednoteni
kvalitativno, pri čemer glavno vlogo odigra samoevalvacija s strani udeleženca.
Priložnostno učenje je neorganizirano, ni načrtovano in ni v naprej strukturirano, je spontano in se odvija v
vsakdanjih situacijah in interakcijah z ljudmi. Rezultat priložnostnega učenja predstavljajo znanja in spretnosti, ki jih
pridobimo kot t.i. stranske učinke življenja in delovanja. Odvija se znotraj družine, socialnih omrežij, v vsakdanjem
življenju, preko medijev ipd. V veliki meri temelji na izkustvu, kot npr. učenje na napakah. Poznamo pa tudi
informalno izobraževanje, kjer se posameznik odloči, da se želi nekaj naučiti, vendar se učenja loti sam brez
klasičnega učitelja, načrtno se uči iz okolice.

7.3.2.1.

Aktualno stanje

7.3.2.2.

Ukrepi za Mestno občino Velenje

Politika formalnega izobraževanja na območju MO Velenje je odlična:
 šest (6) osnovnih šol;
 Center za vzgojo in usposabljanje - CVIU Velenje;
 Šolski center Velenje s 26-ih srednješolskimi in 6-ih višješolskimi strokovnimi programi (2014/2015)
 Visoko šolo za varstvo okolja - samostojni visokošolski zavod;
 Fakulteto za energetiko - Univerza v Mariboru;
 Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega s 24 izbiram igranja na instrumente in petje;
 Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.
Poleg organizacij, katerih pristojnost je formalno izobraževanje, pa so na območju MO Velenje tudi organizacije, ki za
mlade izvajajo neformalno izobraževanje in preko katerih se mladi priložnostno učijo. Z zagotovostjo lahko trdimo, da
so to vse oblike mladinskega organiziranja in oblike organizacij, ki delajo z mladimi.










prostor po principu "Learning by doing" - pridobivanje praktičnega znanja od izkušenih (programiranje, lesno
oblikovanje, risanje, oblikovanje,...);
projektna praksa za mlade - v vsak MOV projekt vključiti vsaj enega mladega, ki bo preko pomoči pri
organizaciji le-tega pridobil praktična znanja in izkušnje ter gradil socialno omrežje;
novi programi na Šolskem centru Velenje (predlogi mladih: predšolska vzgoja, zdravstveni tehnik);
ohranitev občinskih štipendij za študente;
štipendije za dijake iz socialno ogroženih družin;
občinska knjižnica diplomskih nalog s kritjem stroška tiska diplome;
podeljevanje kadrovskih štipendij, namenjenih izobraževanju za poklice v občinski upravi in v javnih
institucijah, katerih ustanoviteljica je občina;
zagotavljanje možnosti opravljanja študijske prakse v občinski upravi in drugih javnih institucijah v občinskem
upravljanju;
podpora programu PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle in pričetek izvajanja le-tega v Velenju.

7.3.2.3.

Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije

Na posvetih z mladimi so le-ti podali in izbrali naslednje predloge ciljev za izobraževanje in usposabljanje:
 šolski izleti, razporejeni tekom celega šolskega leta;
 informativni dnevi že v 8. razredu;
 predstavitev poklicev;
 več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli;
 izobraževanje o bontonu;
 usposabljanje mladih na področju prve pomoči;
 tržnica znanja in veščin (mreža mladih, ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju oz. inštrukcijah);
 gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja;
 čajanka v tujem jeziku;
 tečaj grafičnega oblikovanja;
 kuharski tečaj;
 jezikovni tečaji;
 fotografski in multimedijski tečaj;
 računalniški tečaj (Microsoft office programi);
 izobraževanje v naravi (učilnica v naravi);
 počitniški izobraževalni tabori;
 tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in naglušnimi, dislektiki,...);
 tečaji za življenje (kuhanje, likanje, pranje in likanje, plačevanje položnic, urejanje dokumentov,...);
 interaktivna spletna stran za dijake (predavanja, testi, seminarske naloge,...);
 izobraževanje za profesorje o različni uporabi izobraževalnih (neformalnih) metod;
 grafitarske delavnice in organizirano grafitiranje.

7.3.3.

ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
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Z regulacijo zaposlovanja in dela se človeštvo ukvarja že ves čas svojega obstoja. Delo je namreč ena izmed
osnovnih človeških aktivnosti, saj posamezniku zagotavlja sredstva za preživetje, prav tako pa predstavlja orodje
izražanja njegove prirojene ustvarjalne narave. Človeštvo torej dela in delo tvori osrednji element življenja vsakega
posameznika. Delo mladim prinaša socialno in ekonomsko osamosvojitev ter kot tako predstavlja bistven element
prehoda iz otroštva v odraslost.
Politika zaposlovanja predstavlja vizijo, družbene vrednote in načela na področju zaposlovanja ter problematikam
prilagojeno strategijo upravljanja s prehodom mladih iz izobraževalnega sistema na trg dela.
V okviru zaposlovanja in razvoja politik na tem področju so mladi že dlje časa široko prepoznani kot ena bolj ranljivih
družbenih skupin. Stopnja brezposelnosti mladih je namreč v svetovnem merilu standardno skoraj trikrat višja od
stopnje brezposelnosti odraslih. Mladi se na trgu srečujejo s posebnimi ovirami, ki jim onemogočajo uspešno
zaposlovanje ter posledično doseganje ustrezne socialne in ekonomske varnosti. Mladi na trg dela običajno vstopajo
neposredno iz izobraževalnega sistema in tako brez delovnih izkušenj oz. s pomanjkanjem le-teh težko pridobijo prvo
zaposlitev. Poleg tega se pogosto ponudba izobrazbene strukture v celoti ne ujema s povpraševanjem po kadrih na
trgu dela. Istočasno pa mlade na trgu dela opredeljuje posebna vrednost, ki jih od drugih družbenih skupin razlikuje
tudi v bolj pozitivnem pogledu. V splošnem imajo mladi namreč vedno višje ravni izobrazbe ter jih zaznamuje
dinamičnost, prilagodljivost, visoka motivacija za delo in močan učni potencial.
Zaposlitev ima materialne in socialne učinke, ki se izražajo tudi v samopodobi in identiteti posameznika
Nezaposlenost ima številne posledice na posameznika, npr.:
 materialno revščino,
 zmanjšanje socialnih odnosov, občutek osamljenosti in izključenosti,
 manjšo možnost socialnega priznanja in udeležbe pri oblikovanju življenja, kar ima za posledico občutke
nemoči in izgube nadzora nad lastnim življenjem,
 slabše mentalno zdravje (negotovost, občutek nesmisla, strah pred prihodnostjo, izguba samozavesti),
 težave s fizičnim zdravjem,
 pozno odselitev od staršev, pozno osamosvajanje, odlašanje z ustvarjanjem družine,
 izgubo poklicnih spretnosti (zaradi hitrih sprememb, uporabe visoke tehnologije)

7.3.3.1.

Aktualno stanje

7.3.3.2.

Ukrepi za Mestno občino Velenje

V MO Velenje smo v letu 2015 pridobili nove in atraktivne prostore za manjša na novo nastala podjetja, ki se nahajajo
v podjetniškem centru Standard (prej so bili Štart up prostori na lokaciji Rdeče dvorane). Le-te upravlja Saša Inkubator
d.o.o. Prav tako je MO Velenje v letu 2015 prvič objavila Javni razpis za spodbujanje podjetništva v MO Velenje v
vrednosti 200.000 €, a je njegova velika slabost ta, da je izšel zelo pozno (konec meseca maja) prav tako pa ni
vključeval opcije predhodnega avansa, ki je pomemben zagonski kapital za projekte, ki so pomembni tako za podjetja
kot sam razvoj podjetništva v občini.
Saša Inkubator d.o.o. je v letu 2015 izvedel nekaj podjetniških start-up vikendov, ki pa med seboj niso bili povezani in
so s tem predstavljali samo možnost prostora za primerni razvoj ideje, niso nudili konkretnejše izvedbe le-te pod
morebitnim potrebnim mentorstvom izkušenih podjetnikov in potencialnih poslovnih angelov.
MO Velenje je dober vzorčni primer izvajanja in sofinanciranja programov za dolgotrajno brezposelne v okviru
programa javnih del Zavoda RS za zaposlovanje. Javni delavci so zaposleni tako v javni upravi, javnih zavodih kot tudi
v lokalnem nevladnem sektorju. Prav tako MO Velenje skrbi za počitniško delo lokalnih dijakov in študentov, ki so
vključeni v projekt »Čisto moje Velenje« in »Pikin festival«.














vzpostavitev medobčinskega organa za razvoj (regionalnih) strategij zaposlovanja;
lokalno partnerstvo za spodbujanje zaposlovanja mladih na lokalnem nivoju;
subvencioniranje prvih rednih pogodbenih zaposlitev za mlade;
olajšave za gospodarske družbe v občini, ki imajo med zaposlenimi najmanj 15-odstotni delež mladih;
finančna podpora izvajanju deficitarnih lokalnih storitev, ki vključuje ustvarjanje novih delovnih mest za mlade;
zagotavljanje možnosti opravljanja pripravništva v občinski upravi in drugih javnih institucijah v občinskem
upravljanju;
zaposlitev osebe v občinski upravi, ki bo skrbela za izvajanje lokalnega programa razvoja delovanja mladih,
javne razpise za mlade v MOV, informiranje mladih itd.;
ohranitev počitniškega dela za dijake in študente iz MO Velenje;
zagotavljanje nepovratnih sredstev za mlade podjetnike z avansom;
zagotavljanje nepovratnih sredstev za dejavnosti socialnega podjetništva mladih, ki so v skladu z javnim
interesom lokalne skupnosti;
ohranitev sofinanciranja programov spodbujanja delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih mladih v
nevladnih organizacijah delujočih v lokalni skupnosti;
izpopolnitev Saša inkubatorja s profesionalnimi kadri s področja marketinga in podjetništva;
izvajanje informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samozaposlene in podjetništvo mladih v
Velenju v okviru Saša inkubatorja.
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Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije

Na posvetih z mladimi so le-ti podali in izbrali naslednje predloge ciljev za zaposlovanje in podjetništvo:
 en teden spoznavanja poklica namesto pouka;
 podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo poslovanje);
 podjetniški večeri z uspešnimi podjetniki, ki delijo izkušnje in motivirajo mlade za začetek poslovne poti;
 predstavitev poklicev;
 start-up vikendi (od ideje do izvedbe in zagona ideje);
 podjetniški krožki na osnovnih in srednjih šolah;
 pivovarna in pivnica v Velenju;
 delovni počitniški tabori;
 organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci;
 organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma.

7.3.4.

MLADI IN DRUŽBA

Ureditev stanovanjskih razmer je ena izmed temeljnih človekovih potreb, saj predstavlja osnovo za dostojno življenje,
ki sega preko golega preživetja. Stanovanje posamezniku zagotavlja predvsem zadovoljitev ključnih fizičnih,
psiholoških in socialnih potreb, saj ga zavaruje pred zunanjimi vremenskimi razmerami, mu omogoči prostor, v
katerem lahko uživa zasebnost ter mu ponudi okolje za ustvarjanje in razvoj družinskega življenja. Ker je ureditev
stanovanjskih razmer iz teh razlogov bistven pogoj za nemoteno življenje in delovanje družbe, se oblikovanje in
uresničevanje stanovanjske politike uvršča med pomembnejše naloge države in samoupravnih lokalnih skupnosti kot
nosilcev upravljanja z družbo. Pri tem posebno mesto nedvomno zavzema prav upravljanje s stanovanjsko
problematiko mladih, saj je reševanje slednje ena izmed ključnih dimenzij osamosvajanja osrednjih nosilcev razvoja v
družbi.
Mladi imajo pravico do popolnih, vsestranskih in zanesljivih informacij, brez zadržkov, in do svetovanja o vseh
problemih, ki jih zadevajo, z vseh področij, brez izjeme, zato da bodo lahko imeli svobodo izbire, brez kakršnegakoli
razlikovanja, ideoloških in drugih vplivov…. Evropska listina o informiranju mladih informiranje in dejavnosti
informiranja opredeljuje kot tako, ki zajema vse teme, ki mlade zanimajo in vključuje celo vrsto dejavnosti:
informiranje, svetovanje, posvetovanje, vodenje, podporo, osebno pomol, treniranje in usposabljanje, povezovanje v
mrežo in napotitev na specializirane službe. Lokalni mladinski informativni servisi so izjemnega pomena zato, ker so
od vseh virov informacij mladim najbližji. Pri tem pa ne gre samo za pomen, ki ga imajo za informiranje, ampak tudi za
spodbujanje participacije mladih in njihove uspešne integracije v družbo. Obveščanje je ključno za udeležbo in mladi
imajo pravico do dostopa do informacij o možnostih in zadevah, povezanih z nji. Namen informiranja mladih je
ozaveščanje o njihovih pravicah in dolžnostih, o možnostih in priložnostih, ki privedejo do uspešnega doseganja
avtonomije. Informiranje lahko pomembno pripomore k dvigu participacije mladih in aktivnemu državljanstvu. Visoka
informiranost mladih je ugodno povezana tudi z zmanjševanjem števila mladih, ki so socialno izključeni.
Skrb za okolje pomeni tudi skrb za sočloveka, s čimer mladi pridobivajo socialni čut, se učijo prevzemati odgovornosti
za svoja dejanja, razvijajo zdrav življenjski slog in medgeneracijsko solidarnost ter akumulirajo kopico neformalnih
znanj in pozitivnih vrednot. Varovanje okolja se nanaša na vsa področja človekove aktivnosti, ki na kakršen koli način
obremenjujejo ali uničujejo življenjski prostor. Vnos socialne in mladinske perspektive v okoljsko je zato za skladen in
trajnostni okoljski razvoj občine bistvenega pomena. Okoljska politika v občini mora vključevati jasno strukturirane
ukrepe mladinske okoljske politike, t.j. celoto ukrepov za mlade ter aktivnosti mladih in za mlade z namenom
uravnoteženega razvoja in ohranjanja okolja v obliki zagotavljanja pogojev za okolju prijazen življenjski slog ter
izobraževanja mladih s področja varstva okolja. Občinska politika varovanja okolja in načrtovanja prostora lahko z
jasno izdelano mladinsko okoljsko politiko in izvajanjem ukrepov uresničuje pravico do zdravega življenjskega okolja,
opredeljeno v Ustavi Republike Slovenije. Pomen mladinske okoljske politike se kaže na večih ravneh.
Najpomembnejša je zagotovo kakovost življenja prebivalcev v občini – ljudje namreč želijo prebivati v čistem okolju in
imeti na voljo vse sisteme osnovne preskrbe, ki morajo zagotavljati visok nivo kakovosti, živeti v okolju, ki jim
omogoča aktivno preživljanje prostega časa in biti varni pred morebitnimi naravnimi nesrečami.

7.3.4.1.

Aktualno stanje

Sklop mladi in družba je široko zasnovan, zato je aktualno stanje v MO Velenje različno od enega do drugega
podpodročja. MO Velenje vključuje mlade v procese odločanja, predvsem preko letnega srečanja predstavnikov
mladinskih organizacij z lokalnimi odločevalci in same priprave lokalne mladinske strategije. Na takšen način smo
mladi v Velenju v letu 2014 pridobili Hišo bendov. A žal mladi nismo dovolj vključeni v same razvojne projekte MO
Velenje, saj smo mnenja da smo mi tisti, ki bodo v bodočnosti upravljali z njimi in gradili boljšo prihodnost za vse
občane MO Velenje.
Mladi smo delno vključeni v procese pridobivanja neprofitnih najemniških (občinskih) stanovanj, preko javnega razpisa
MO Velenje. V javnem razpisu je opredeljeno, da več točk pri ocenjevanju pridobijo višje izobraženi in mlade družine.
V Velenju žal nimamo strateško urejenega informiranja občanov, pa tudi ne mladih. Obstajajo različni portali, a nihče
od njih ne ponuja vseh potrebnih informacij za kateregakoli občana (dogodki, projekti, javni razpisi,…). Še najboljši
primer načina kako informirati občane in mlade je spletni portal mladizaveleje.si, katerega se za deljenje informacij ne
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poslužuje dovolj lokalnih institucij in organizacij (na njem lahko najdemo tako dogodke, obvestila MO Velenje o javnih
razpisih in občinskih dogodkih, kratke prispevke lokalnih organizacij, možnosti iskanja zaposlitve, …).
MO Velenje je skupaj z lokalnimi podjetji in okoljskim inštitutom Erico v zadnjem desetletju oz. dveh veliko naredila za
izboljšanje okolja (revitalizacija velenjskega jezera, sanacija gozdov in ugrezninskih območij). Prav tako pa smo
pridobili brezplačna mestna kolesa – Bicy in lokalni avtobus – Lokalc, ki samo dokazujeta dobro delo in željo po
trajnostnem razvoju mesta. Poleg vsega že omenjenega je MO Velenje v preteklosti sprejela pomembne dokumente
in programe na področju varstva okolja (Občinski program varstva okolja, Lokalna agenda 21, Spremljanje kakovosti
okolja – monitoring reke Pake in Velenjskega jezera). V Velenju najdemo tudi kar nekaj izobraževalnih dejavnosti o
varstvu okolja: eko vrtec, eko šola, projekti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje in Erica Velenje (projekti:
Zeleni nahrbtnik; Odpadek naj ne bo samo odpadek; Varujmo in ohranimo Šaleško dolino) in Visoko šolo za varstvo
okolja.

7.3.4.2.

Ukrepi za Mestno občino Velenje



VKLJUČEVANJE V PROCESE ODLOČANJA:
o vključevanje mladih v razvojne projekte MO Velenje;
o povečanje števila mladih mestnih svetnikov;



STANOVANJA:
o javni razpis za stanovanje za družbeno nadpovprečno aktivnega mladega posameznika;
o razpis za prazna stanovanja MOV splošno mladim (ne samo mlade družine; v dolini ostajajo
izobraženi mladi, mladi pari ki še vedno živijo pri starših);
o mladinska stanovanja – mladinska stanovanjska zadruga: projekt ne hotel - ne mama;



INFORMIRANJE:
o aplikacija, kjer so dostopne vse informacije o dogajanju v Velenju in njegovih znamenitostih;
o veliki zaslon (kot na Rdeči dvorani) tudi na-d parkirno hišo ob ŠCV in Zdravstvenem domu Velenje;
o razširitev in izboljšanje vsem dostopnega Free WiFi omrežja;
o občinska strategija informiranja (kje, kako, kdaj, ...);
o enotno informiranje za mlade - vse občinske institucije in organizacije, ki delajo z mladimi pričnejo
načrtno uporabljati spletni portal narejen za to - www.mladizaveleje.si;
o vzpostavitev lokalnega mladinskega informativnega servisa (info točke za mlade);



OKOLJE IN VARSTVO OKOLJA:
o koši za recikliranje po mestu namesto enega koša za mešane odpadke;
o možnost zelo ugodnega najema vrtička za mlade, mlade družine in mladinske organizacije;
o subvencioniranje nakupa koles otrokom in mladim, oddaljenim od šole več kot 1,5 km;
o vključevanje mladih in njihovih zastopnikov v postopke sprejemanja občinskega prostorskega načrta.

7.3.4.3.

Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije

Na posvetih z mladimi so le-ti podali in izbrali naslednje predloge ciljev za sklop mladi in družba:
 sajenje dreves na zapuščenih področjih;
 mladinske delovne brigade;
 kreativni koši po mestu z motivacijskimi napisi;
 Posvojimo del reke Pako in skrbimo zanj;
 mesečna čistilna akcija;
 medgeneracijski projekti (mladi za in z upokojenci);
 dobrodelni projekti;
 mladinski parlament (arena mladih);
 projektni tedni mladih na tematiko aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja, dobrodelnosti.

7.3.5.

UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA

Kultura je zgodovinski temelj nacionalne identitete in osrednji element sodobne evropske prepoznavnosti slovenske
države. Kultura in umetnost sta ključni komponenti vsestranskega izobraževanja, zato mora biti kulturno-umetnostna
vzgoja razumljena kot temeljna in splošna človekova pravica ter trajna vrednota za vse. Z vidika družbenega razvoja
je kultura odločilna za razvoj posameznikove identitete, hkrati pa tudi za razvoj posameznikovih individualnih talentov.
Kulturno-umetnostna vzgoja ima pomembno vlogo pri promociji socialne odgovornosti, socialni koheziji, kulturni
raznolikosti in medkulturnem dialogu. Posebej je treba izkoristiti njen potencial pri razvoju in ohranjanju kulturne
dediščine in identitete. Na področju kulturnega udejstvovanja mladih mora imeti poseben pomen sistematična kulturna
vzgoja…, ob enem pa je tudi za kulturo življenjskega pomena, da je navzoča na vseh šolskih stopnjah in v vsem
vzgojno izobraževalnem procesu, pa tudi, da je otrokom in mladini dostopna v okviru javne kulturne infrastrukture.
Prav s kulturo je pri otrocih in mladini najlažje izoblikovati celovito razumevanje sveta in spodbuditi osebnostno rast.
Glavna naloga kulturne politike je zagotovitev pogojev za uresničevanje pravice do umetniškega ustvarjanja in
dostopa do kulture in umetnosti, kar zajema tudi skrb za kulturno identiteto, jezik, kulturno izobraževanje in kulturno
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dediščino. V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) se kulturna politika nanaša na
kulturne dejavnosti na področjih nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih
vizualnih, filmskih, avdiovizualni, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva,
kinematografije ter na drugih področjih kultur.

7.3.5.1.

Aktualno stanje

7.3.5.2.

Ukrepi za Mestno občino Velenje

V MO Velenje je stanje na področju kulture, umetnosti in kulturne dediščine dobro in zgledno urejeno. V letu 2014 je
Svet MOV sprejel Lokalni program kulture v MO Velenje, ki velja do leta 2020. Od leta 2006 MOV razpisuje javni
razpis za kulturne projekte in programe, pred tem letom so bili razpisi za izvedbo proslav.
V MO Velenje imamo dobro in celostno urejeno nepremično kulturno dediščino, ki je oblikovana v okviru pomembnih
muzejskih in galerijskih zbirk:
 Muzej Velenje ima 10 stalnih zbirk na Velenjskem gradu, prav tako pa upravlja še z dislociranimi enotami:
Grilova domačija in Hiša mineralov ter druge lokacije, ki niso v MO Velenje;
 Muzej premogovništva Slovenije;
 Galerija Velenje;
 galerija na prostem pri glavni pošti;
 233 stopnic v zgodovino Velenja (info table ob poti na Velenjski grad).
MC Velenje ima v upravljanju pomembno infrastrukturo za razvoj in kontinuirano delovanje mladinskih umetnosti in
kultur:
 Regionalni multimedijski center Kunigunda;
 Stara pekarna – galerijski in ateljejski prostor mladih umetnikov;
 Mladinski klub eMCe plac;
 Hiša bendov;
 Letni kino.
Za področje kulturno-umetniških prireditev skrbi javni zavod, Festival Velenje, ki upravlja tudi z Kulturnim domom
Velenje in Kinom Velenje.
Na nivoju MO Velenje deluje tudi Zveza kulturnih društev Velenje in Turistična zveza Velenje, ki skrbi za ohranjanje
lokalne kulturne dediščine – običaji in šege Velenja in podeželja. Poleg vsega naštetega obstajata tudi dve poti po
Velenju in okolici, po katerih lahko tako prebivalci kot obiskovalci spoznavajo kulturno dediščino MO Velenje Sprehod skozi mesto moderne in Pozojeva grajska pot.
Na področju umetnosti, kulture in dediščine lahko izpostavimo najpomembnejše festivale in dogodke, ki se odvijajo v
MO Velenje tekom celega leta:
 Festival mladih kultur Kunigunda;
 Festival Dnevi mladih in kulture;
 Pikin festival;
 Mednarodni festival Lirikonfest;
 Poletne kulturne prireditve;
 Max Jazz festival;
 Srednjeveški dan Velenjskem gradu;
 Starotrški dnevi v Starem Velenju in Šaleku;
 3. Julij – praznik velenjskih rudarjev in skok čez kožo;
 idr.
MO Velenje pa skupaj s prebivalci in lokalnimi podjetji dobro skrbi tudi za naravno dediščino, ki jo v najdemo v
Velenju:
 Krajinski park Škale;
 Velenjsko in Škalsko jezero;
 Velunja peč;
 Soteska Huda Luknja;
 Gonžarjeva peč.







srednjeveška ulica v Starem Velenju, kjer bi zaživel živ muzej na prostem v zgledu Skansen muzeja ohranjanje kulturne dediščine, običajev, šeg in navad;
revitalizacija stare elektrarne v mladinski kulturni prostor;
proračunska postavka za večje tradicionalne mladinske projekte - Dnevi mladih in kulture, taborjenja
tabornikov in skavtov, poletni tabor za otroke iz socialno ogroženih družin - Indikamp;
pokritje koncertnega prostora na letnem kinu in s tem večja možnost uporabe za najrazličnejše prireditve;
rekonstrukcija in energetska obnova Stare pekarne, kulturno-umetniškega prostora za mlade umetnike;
poenotenje in postavitev novih info tabel po Velenju in okolici (tudi v tujih jezikih, kako se obnašati,…)

7.3.5.3.

Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije

Na posvetih z mladimi so podali in izbrali naslednje predloge ciljev umetnosti, kulture in dediščine:

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 52 / Številka 21-2015






















7.3.6.

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

16. december 2015

plesni dogodek na prostem;
sklop stand-up večerov;
sklop galerijskih razstav lokalnih mladih umetnikov;
dogodki in projekti na temo Velenje nekoč;
gledališče na prostem;
projekti ohranjanja kulturne dediščine - šeg, navad in običajev;
sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov;
delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika, ...);
poulična umetnost (ples, glasba, razstave,…);
kino predstave na Letnem kinu;
koncert na Velenjskem gradu;
umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer;
glasbena šola;
sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov;
velik koncert ob jezeru;
galerija na drevesu;
mladinski festivali;
sklop alternativnih koncertov;
sklop kulturno-umetniških dogodkov v Stari pekarni;
viteški večeri na Velenjskem gradu;
dogodki ob 25. maju – bivšem dnevu mladih.

ŠPORT IN PROSTI ČAS

Prosti čas mladih bi lahko predelili kot čas, ki mladim ostane po opravljenih vseh obveznostih, ki jim jih predpisujejo
zahteve življenja in dela doma, v izobraževalnih ustanovah in v službi. Vendar prosti čas v moderni družbi ni več samo
to. Je skupek aktivnosti, ki se jim lahko posameznik svojevoljno popolnoma predaja, tako da počiva ali se zabava,
povečuje nivo informiranosti ali izobrazbe. Se prostovoljno družbeno udejstvuje ali uresničuje svojo svobodno
ustvarjalno sposobnost, potem ko je osvobojen svojih profesionalnih, družinskih in družbenih obveznosti. Številne
empirične študije med drugim dokazujejo, da je aktivno preživljanje prostega časa mladih povezano s pozitivnimi
razvojnimi rezultati, saj pripomore k boljšemu šolskemu uspehu, prilagodljivosti, boljšemu mentalnemu zdravju, ki se
odraža tudi v pri osamosvajanju mladih in vstopanju v svet odraslih. Prosti čas mladih ne predstavlja zgolj zabave in
brezdelja ampak je lahko veliko več. Aktivno preživljanje prostega časa lahko predstavlja pridobivanje novih izkušenj,
bogatenje socialne mreže, sprejemanje odgovornosti in posledično tudi hitrejše osamosvajanje.
Po opredelitvi Nacionalnega programa športa v Sloveniji, športna politika pomeni soustvarjanje pogojev za razvoj
športa kot ene izmed pomembnih dejavnosti družbe, izraza njene dinamike in dela športne kulture, ki bogati kakovost
življenja prebivalcev. Šport predstavlja pomemben dejavnik pri krepitvi zdravja v družbi in zlasti med mladimi odločilno
vpliva na preprečevanje in zdravljenje vrste socialnopataloških pojavov, kot so potepuštvo, huliganstvo, mladinsko
prestopništvo, pijančevanje in zasvojenost z drogami. Ukrepi in cilji športne politike se nanašajo predvsem na
organizirano športno dejavnost, bolj natančno na športno vzgojo , športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter
šport invalidov.

7.3.6.1.

Aktualno stanje

V MO Velenje je stanje na področju športa in prostočasovnih aktivnosti dobro in zgledno urejeno. V letu 2015 je MOV
objavila poziv za posredovanje potrebnih podatkov za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program
športa v MOV za leti 2016 in 2017. Že nekaj let pa MO Velenje razpisuje javni razpis za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v MO Velenje.
Na nivoju MO Velenje deluje Športna zveza Velenje, ki združuje športa društva in klube. Za upravljanje z nekaterimi
športnimi infrastrukturami skrbi javni zavod Rdeča dvorana Športnorekreacijski zavod: Rdeča dvorana, zimski bazen,
mestni stadion in kotalkališče.
Za športno in prostočasovno infrastrukturo v okviru Turistično-rekreacijskega centra Jezero skrbi Tenis center jezero
Velenje.
Na področju mladinskega organiziranja v Velenju deluje Mladinski svet Velenje, ki združuje lokalne mladinske
organizacije in organizacije za delo z mladimi (16 članic v letu 2015) in MC Velenje, ki se ukvarja z neorganizirano
mladino. V okviru prostočasovnih aktivnosti za mlade imamo v MO Velenje tudi druge infrastrukture:
 Vila Rožle s katero upravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje;
 Lukova vila s katero upravlja Društvo tabornikov Rod jezerski zmaj Velenje;
 Središče mladih in otrok s katerim upravlja Mladinski center Velenje.
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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ohranitev javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti;
zagotavljanje infrastrukture za mladinske organizacije – brezplačna oddaja občinskih prostorov za uporabo
mladinskim organizacijam;
zagotavljanje brezplačnega vodenja poslovnih računov in izdelave letne bilance lokalnim mladinskim
organizacijam;
omogočanje brezplačne uporabe notranje športne infrastrukture lokalne skupnosti v zimskem času za lokalne
mladinske organizacije in neformalne skupine mladih;
razširitev kolesarske poti proti Koroški in Avstriji;
obuditev nekoč tradicionalnega dvodnevne prireditve Noč ob jezeru;
ohranitev brezplačnega drsališča in curling steze v Sončnem parku;
nadgradnja skate parka in predaja le-tega v upravljanje Športni zvezi Velenje ter Društvu urbanih športov
DUŠA;
izgradnja parka za pse;
izgradnja preprostih piknik prostorov za občane v Sončnem parku in oživitev le-tega;
dozidava stadiona v atletsko dvorano;
izdelava zunanjega bazena ob ali na velenjskem jezeru;
izgradnja adrenalinsko-pustolovskega parka.

7.3.6.3.

Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije

Na posvetih z mladimi so podali in izbrali naslednje predloge ciljev športa in prostega časa:

lan party;

sklop dogodkov na skate parku;

poletne športne igre (tekmovanje) na TRC Jezero;

urbani gladiator Velenje;

color run ans party;
 tekmovanje v drugačnih urbanih športih v mestu (npr.: veslanje po reki Paki, tek z polnimi nakupovalnimi
vrečkami čez ovire,…);
 disko večeri;
 tekmovanje o parkour-u;
 obnova trim steze nad bazenom;
 kotički za sproščanje v naravi;
 kino na prostem;

oživitev velenjske plaže ob večerih;

tekmovanje v mini golfu;

triatlon Velenje;

večeri družabnih iger;

predstavitev in turnirji nepoznanih športov (baseball, curling, hokej na travi, cricket, nogomet na mivki,…);

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

sklop pogovorov o aktualnih družbenih temah;

mladinsko založništvo;

potopisna predavanja;

alternativna vodenja za mlade po Velenju in okolici;

mladinske modne revije.

7.3.7.

VKLJUČEVANJE
PRILOŽNOSTMI

MLADIH

S

POSEBNIMI

POTREBAMI

IN

Z

MANJ

Socialna izključenost pomeni nesprejemanje posameznika ali skupine ljudi s strani družbenega okolja, s čimer so
potisnjeni na rob družbe. Temelji na različnih družbenih dejavnikih in okoliščinah kot so rasa, etničnost, jezik, kultura,
religija, spol, starost, socialni razred, ekonomsko ali zdravstveno stanje. Socialna izključenost je torej koncept, ki
odseva neenakost posameznikov ali skupin prebivalstva in njihovo neudeležbo družbi. Pri mladih so pri tem bistveni
zunanji dejavniki, kot na primer visoka nezaposljivost (mladi kot posamezniki na družbene razmere ne morejo
neposredno vplivati), ter notranji dejavniki, kot na primer nizka informiranost in majhna participacija v demokratičnih
procesih (mladi lahko sami neposredno vplivajo).
Vzroki socialne izključenosti so različni, saj lahko vsakdo, ki odstopa od splošnih družbenih norm, postane socialno
izključen. To vključuje vse življenjske segmente posameznika, zato indikatorje izključenosti delimo na ekonomske,
socialne in psihološke.
Socialno izključeni posamezniki ali skupine so tisti, ki so najbolj socialno ranljivi. Gre za skupine, ki so zaradi svojih
lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme pogosto manj fleksibilne pri odzivanju

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 54 / Številka 21-2015

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

16. december 2015

na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, in manj konkurenčne na trgu delovne sile ter na
drugih področjih, ki delujejo po načelih tekmovalnosti, in kjer so viri omejeni.
Socialno izključeni so lahko različni posamezniki oz. skupine, vendar mi izpostavljamo dve skupini mladih, mladi s
posebnimi potrebami in mladi z manj priložnostmi.
Mladi s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo manj priložnosti zaradi osebnih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim
preprečujejo, da bi se udeležili projektov. Ovire ali težave, s katerimi se srečujejo te osebe, so naslednje:



invalidnost (tj. udeleženci s posebnimi potrebami): osebe z motnjami v duševnem (intelektualne in kognitivne
motnje, motnje pri učenju), telesnem, čutilnem ali drugem razvoju;
zdravstvene težave: osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, hudimi ali duševnimi boleznimi.

Mladi z manj priložnostmi so osebe, ki imajo manj priložnosti zaradi osebnih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim
preprečujejo, da bi se udeležili projektov. Ovire ali težave, s katerimi se srečujejo te osebe, so naslednje:
težave pri izobraževanju: mladi s težavami pri učenju; tisti, ki predčasno zapustijo izobraževanje; osebe z
nizkimi kvalifikacijami; mladi s slabim šolskim uspehom;
 ekonomske ovire: osebe, ki imajo nizek življenjski standard, nizke prihodke in so odvisne od sistema socialne
pomoči; mladi, ki so dlje časa brezposelni ali revni; brezdomci; osebe, ki so zadolžene ali imajo finančne
težave;
 kulturne razlike: priseljenci, begunci ali potomci priseljenih ali begunskih družin; osebe, ki pripadajo
narodnostni ali etnični manjšini; osebe s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kulturnem vključevanju;
 družbene ovire: osebe, diskriminirane na podlagi spola, starosti, etnične pripadnosti, vere, spolne
usmerjenosti, invalidnosti itd.; osebe z omejenimi družbenimi spretnostmi, asocialnim ali tveganim vedenjem;
osebe v negotovem položaju; (nekdanji) storilci kaznivih dejanj, (nekdanji) uživalci drog ali alkohola; mladi
starši in/ali samohranilci; sirote.
Posledica socialne izključenosti pri posamezniku je preprečeno polno sodelovanje v gospodarskem, družbenem in
političnem življenju družbe, v kateri oseba živi. To lahko vodi v materialno in socialno revščino. Pri mladih je
materialna revščina povezana predvsem z dolgo finančno ter stanovanjsko odvisnostjo od staršev. Socialna revščina
pa pomeni nizko družbeno participacijo, apatičnost in splošno nezadovoljstvo z lastnim življenjem. Pogosto je
povezana tudi z brezposelnostjo.


7.3.7.1.

Aktualno stanje

V MO Velenje je stanje na področju socialne varnosti in vključenosti dobro urejeno. V letu 2014 je Svet MO Velenje
sprejel Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje 2014 – 2020. V le-tej so vključeni tudi
programi in projekti MO Velenje, ki vključujejo socialno pomoč in vključevanje vseh mladih.
Poleg omenjene strategije, pa je MO Velenje pridobila naziv »Občina po meri invalidov«, »Mladim prijazna občina«. V
MO Velenje deluje tudi Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti z drogami in
predstavlja strokovno-posvetovalni organ županov in občinskih svetov.
Za vključevanje mladih s posebnimi potrebami in z manj priložnostmi v družbo na lokalnem nivoju skrbijo različne
organizacije in institucije:
 Dnevni center MOJ KLUB, ki deluje pod okriljem MC Velenje je ustanovljen z namenom
kvalitetnejšega preživljanja vsakdana oseb s težavami v duševnem zdravju, invalidov in vseh, ki si želijo
druženja. Dnevni center je odprt od srede do petka, med 8:00 in 13:00.
 Središče mladih in otrok - SMO MC Velenje predstavlja organizirano funkcionalno središče za mlade,
otroke in njihove starše, ki ga zagotavlja lokalna skupnost in v katerem se izvajajo programi v mladinskim
sektorju, programi socialne preventive, svetovanja, informiranja, prostovoljnega in mladinskega dela na lokalni
ravni.
 Inštitut Integra je ustanovljen kot strokovni neprofitni zavod za področje izvajanja socialnih storitev,
izobraževanja, rehabilitacije in trga dela. S svojim poslanstvom in zagotavljanjem storitev posredno deluje na
širokem področju krepitve socialnega dialoga, aktivnega državljanstva, integracij - zlasti na trgu dela,
predvsem pa razvoja socialnih inovacij in njih implementacije v skupnost. Zagotavlja strokovne in druge
specialistične storitve na področju zaposlitvene rehabilitacije, skupnostnih ter socialno varstvenih programov;
 Poslanstvo Centra za socialno delo (v nadaljevanju CSD) Velenje je odzivati se na stiske ljudi, pomagati
ljudem, da si sami pomagajo. CSD Velenje so nosilci razvoja socialne dejavnosti na lokalni ravni in so
povezovalci med partnerji na lokalnem nivoju;
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Uporabniki storitev
Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni
orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost;
 Šoloobvezne osebe z motnjo v duševnem razvoju v MO Velenje obravnava Center za vzgojo, izobraževanje
in usposabljanje. V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom je poudarek
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na izobraževanju, pridobivanju in utrjevanju znanj in spretnosti. V posebnem programu je poudarek na
usposabljanju za življenje;
Za potrebe odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju skrbi javni zavod Varstveno delovni center SAŠA, ki
organizira obliko dnevnega varstva in s tem možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno
okolje ter opravljanje koristnega in njihovim zmožnostim primernega dela;
V MO Velenje deluje tudi Center Hiša, kjer domujejo brezdomne osebe. Center Hiša je bil vzpostavljen leta
2013;
ostale organizacije, ki skrbijo za socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi in s posebnimi
potrebami: Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih, Društvo za boj proti raku Velenje, Šent – dnevni center
za zmanjševanje škode zaradi drog, Ustanova mali vitez, Društvo invalid Konovo, Bošnjaško mladinsko
kulturno društvo, Srbsko kulturno društvo Mladen Stojanović, Društvo Romano vozo, idr.

7.3.7.2.
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stanovanjska skupnost za invalidne osebe (samostojno življenje, spodbuda mentorjev, elektro stol za
nepokretne osebe);
klančine za invalidne osebe (npr: pri Ohridu bolj položne klančine);
počitniško delo, kjer bi mladi skrbeli in se družili z mladimi in starostniki s posebnimi potrebami;
vzpostavitev materinskega doma za žrtve nasilja.

7.3.7.3.

Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije

Na posvetih z mladimi so le-ti podali in izbrali naslednje predloge ciljev za programe in projekte za mlade s posebnimi
potrebami in z manj priložnostmi:
 terapije s pomočjo živali (psi, konji);
 organizacija tekmovanja za amaterje in osebe s posebnimi potrebami;
 dnevni tabori in delavnice;
 delavnice osveščanja mladih kako pomagati sovrstnikom s posebnimi potrebami;
 tečaj znakovnega jezika;
 spremstvo mladih s posebnimi potrebami na koncertih (počitniško in študentsko delo);
 botrstvo na lokalnem nivoju;
 Dobri čopič – projekt renovacije stanovanj socialno ogroženih družin;
 dostopni turizem za mlade s posebnimi potrebami;
 učenje slovenskega jezika za mlade priseljence;
 pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za mlade);
 organizacija dobrodelnega projekta;
 projekt Moj veliki brat, moja velika sestra (skrb starejših mladih za mlajše mlade s posebnimi
potrebami in za otroke);
 debatni in družabni večeri za mlade s posebnimi potrebami na najrazličnejše tematike;
 ulično mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi.

8. POVZETEK UKREPOV IN CILJEV 2. LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA
DELOVANJA MLADIH
8.1.

POVZETEK UKREPOV ZA MO VELENJE

Mladi so na srečanjih in posvetih oblikovali naslednjih 70 ukrepov za Mestno občino Velenje.

1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

sodelovanje s pobratenimi mesti in občinami ter vključevanje mladih v program sodelovanja
zagotavljanje brezplačnega najema javnih zaprtih površin za izvedbo projektov mednarodne
mobilnosti mladih
vključevanje mladih v mednarodne občinske razvojne projekte
subvencije za izobraževanje v tujini
razširitev omrežja Bicy - nove postaje izven centra mesta (npr. Pesje, plaža, Selo, Konovo)
dodatna proga Lokalca v Občino Šoštanj (sodelovanje s sosednjo občino)
občasni prevozi hop on – hop off ob večjih in razpršenih prireditvah ter dogodkih
javni prevoz v in iz Velenja tudi ob sobotah popoldan ter ob nedeljah (avtobusi, vlak)
3 razvoja os

2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
2.1.
2.2.

prostor po principu "Learning by doing" - pridobivanje praktičnega znanja od izkušenih
(programiranje, lesno oblikovanje, risanje, oblikovanje,...)
projektna praksa za mlade - v vsak MOV projekt vključiti vsaj enega mladega, ki bo preko
pomoči pri organizaciji le-tega pridobil praktična znanja in izkušnje ter gradil socialno omrežje
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
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občinska knjižnica diplomskih nalog s kritjem stroška tiska in vezave diplome
ohranitev občinskih štipendij za študente
štipendije za dijake iz socialno ogroženih družin
podeljevanje kadrovskih štipendij, namenjenih izobraževanju za poklice v občinski upravi in v
javnih institucijah, katerih ustanoviteljica je občina
zagotavljanje možnosti opravljanja študijske prakse v občinski upravi in drugih javnih
institucijah v občinskem upravljanju
podpora programu PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle in pričetek izvajanja le-tega v
Velenju
novi programi na Šolskem centru Velenje (predlogi mladih: predšolska vzgoja, zdravstveni
tehnik, multimedijski tehnik)

3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

vzpostavitev medobčinskega organa za razvoj (regionalnih) strategij zaposlovanja
lokalno partnerstvo za spodbujanje zaposlovanja mladih na lokalnem nivoju
subvencioniranje prvih rednih pogodbenih zaposlitev za mlade
olajšave za gospodarske družbe v občini, ki imajo med zaposlenimi najmanj 15-odstotni delež
mladih
finančna podpora izvajanju deficitarnih lokalnih storitev, ki vključuje ustvarjanje novih delovnih
mest za mlade
zagotavljanje možnosti opravljanja pripravništva v občinski upravi in drugih javnih institucijah
v občinskem upravljanju
zaposlitev osebe v občinski upravi, ki bo skrbela za izvajanje lokalnega programa razvoja
delovanja mladih, javne razpise za mlade v MOV, informiranje mladih itd.
ohranitev počitniškega dela za dijake in študente iz MO Velenje
zagotavljanje nepovratnih sredstev za mlade podjetnike z avansom
zagotavljanje nepovratnih sredstev za dejavnosti socialnega podjetništva mladih, ki so v
skladu z javnim interesom lokalne skupnosti
Oživitev mestnega središča (zapolnitev praznih poslovnih prostorov, dogodki, celostna
vizualna podoba mesta, skupna promocija,…)

3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
3.11.
3.12.
3.13.

ohranitev sofinanciranja programov spodbujanja delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih
mladih v nevladnih organizacijah delujočih v lokalni skupnosti
izpopolnitev Saša inkubatorja s profesionalnimi kadri s področja marketinga in podjetništva
izvajanje informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samozaposlene in
podjetništvo mladih v Velenju v okviru Saša inkubatorja

4. MLADI IN DRUŽBA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

VKLJUČEVANJE V PROCESE ODLOČANJA
vključevanje mladih v razvojne projekte MO Velenje
povečanje števila mladih mestnih svetnikov
STANOVANJA
javni razpis za stanovanje za družbeno nadpovprečno aktivnega mladega posameznika
javni razpis za prazna stanovanja MOV splošno mladim (ne samo mlade družine; v dolini
ostajajo izobraženi mladi, mladi pari ki še vedno živijo pri starših)
mladinska stanovanjska skupnost - zadruga: projekt ne hotel - ne mama
INFORMIRANJE
vzpostavitev lokalnega mladinskega informativnega servisa (info točke za mlade)
enotno informiranje za mlade - vse občinske institucije in organizacije, ki delajo z mladimi
pričnejo načrtno uporabljati spletni portal narejen za to - www.mladizaveleje.si
občinska strategija informiranja (kje, kako, kdaj, ...)
aplikacija, kjer so dostopne vse informacije o dogajanju v Velenju in njegovih znamenitostih
(tudi v tujih jezikih)
veliki zaslon (kot na Rdeči dvorani) tudi nad parkirno hišo ob ŠCV in Zdravstvenem domu
Velenje
razširitev in izboljšanje vsem dostopnega Free WiFi omrežja
OKOLJE IN VARSTVO OKOLJA
možnost zelo ugodnega najema vrtička za mlade, mlade družine in mladinske organizacije
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4.13.
4.14.
4.15.
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subvencioniranje nakupa koles otrokom in mladim, oddaljenim od šole več kot 1,5 km
koši za recikliranje po mestu namesto enega koša za mešane odpadke
vključevanje mladih in njihovih zastopnikov v postopke sprejemanja občinskega prostorskega
načrta

5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

srednjeveška ulica v Starem Velenju, kjer bi zaživel živ muzej na prostem v zgledu Skansen
muzeja - ohranjanje kulturne dediščine, običajev, šeg in navad
revitalizacija stare elektrarne v mladinski kulturni prostor
proračunska postavka za večje tradicionalne mladinske projekte - Dnevi mladih in kulture,
taborjenja tabornikov in skavtov, poletni tabor za otroke iz socialno ogroženih družin –
Indikamp
pokritje koncertnega prostora na letnem kinu in s tem večja možnost uporabe za
najrazličnejše prireditve
rekonstrukcija in energetska obnova Stare pekarne, kulturno-umetniškega prostora za mlade
umetnike
poenotenje in postavitev novih informacijskih tabel po Velenju in okolici (dodatno z tujimi
jeziki, kulturo obnašanja,…)

6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

ohranitev javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti
zagotavljanje infrastrukture za mladinske organizacije – brezplačna oddaja občinskih
prostorov za uporabo mladinskim organizacijam
zagotavljanje brezplačnega vodenja poslovnih računov in izdelave letne bilance lokalnim
mladinskim organizacijam
omogočanje brezplačne uporabe notranje športne infrastrukture lokalne skupnosti v zimskem
času za lokalne mladinske organizacije in neformalne skupine mladih
obuditev nekoč tradicionalne dvodnevne prireditve Noč ob jezeru

6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

ohranitev brezplačnega drsališča in curling steze v Sončnem parku
nadgradnja skate parka in predaja le-tega v upravljanje Športni zvezi Velenje ter Društvu
urbanih športov DUŠA
razširitev kolesarske poti proti Koroški in Avstriji
izgradnja parka za pse
izgradnja preprostih piknik prostorov za občane v Sončnem parku in oživitev le-tega
dozidava stadiona v atletsko dvorano
izdelava zunanjega bazena ob ali na velenjskem jezeru
izgradnja adrenalinsko-pustolovskega parka

7. MLADI S POSEBNIMI POTREBAMI IN MANJ PRILOŽNOSTMI
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.2.

stanovanjska skupnost za invalidne osebe (samostojno življenje, spodbuda mentorjev, elektro
stol za nepokretne)
klančine za invalidne osebe (npr: pri Ohridu bolj položne klančine, Velenjski grad, Vila
Herberstein)
počitniško delo, kjer bi mladi skrbeli in se družili z mladimi in starostniki s posebnimi
potrebami
vzpostavitev materinskega doma za žrtve nasilja

POVZETEK CILJEV PO LOKALNIH MLADINSKIH POLITIKAH

1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
A
4.000 €
A.1.1
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.

mednarodne kolonije in tabori
izmenjave dobrih praks med pobratenimi mesti
izmenjave med šolami v Velenju, Sloveniji in Evropi
mednarodne izmenjave za mlade z manj priložnostmi

B.1.1
B.1.2.

organizirani mladinski izleti v tujino
gledališke igre v tujem jeziku

B

2.000 €
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B.1.3.
B.1.4.
B.1.5.

šole v naravi v tujini
več šolskih izletov in ekskurzij v tujino
zaključni šolski izleti v tujino

C.1.1
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.

informiranje in svetovanje o možnostih mednarodne mobilnosti
druženja z mladimi, ki so študirali, delali in potovali v tujini
finančna pomoč pri šolanju v tujini
razširitev učenja tujih jezikov (francoščina, španščina, ruščina, italijanščina ...)
opravljanje prakse v tujini
usposabljanje za bodoče delovno mesto v tujini
mednarodno Velenje (predstavitev vseh natalitet, ki živijo v Velenju)
PostCrossing oz. Pen Pal (dopisovanje pisem in kartic med novimi prijatelji po celem
svetu)

C

1.000 €

2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
A
4.000 €
A.2.1

počitniški izobraževalni tabori

B.2.1
B.2.2.

gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja
izobraževanje izvedeno v naravi (učilnica v naravi)

B

2.000 €

2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
B
2.000 €
B.2.3.
B.2.4.

C

C.2.1
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.
C.2.9.
C.2.10.
C.2.11.
C.2.12.
C.2.13.
C.2.14.

tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in
naglušnimi, dislektiki,...)
več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli

1.000 €

informativni dnevi že v 8. razredu
predstavitev poklicev
usposabljanje mladih na področju prve pomoči
izobraževanje o bontonu
tržnica znanja in veščin (mreža mladih, ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju oz.
inštrukcijah)
čajanka v tujem jeziku
kuharski tečaj
tečaj grafičnega oblikovanja
fotografski in multimedijski tečaj
grafitarske delavnice
računalniški tečaj (Microsoft office programi)
tečaji za življenje (kuhanje, likanje, pranje in likanje, plačevanje položnic, urejanje
dokumentov,...)
interaktivna spletna stran za dijake (predavanja, testi, seminarske naloge,...)
izobraževanje za profesorje o različni uporabi izobraževalnih (neformalnih) metod

3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
A
4.000 €
A.3.1
A.3.2.
A.3.3.

delovni počitniški tabori
organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma
start-up vikendi (od ideje do izvedbe in zagona ideje)

B.3.1
B.3.2.
B.3.3.

podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo poslovanje)
predstavitev poklicev
program pivovarne in pivnice v Velenju

B

C

C.3.1
C.3.2.
C.3.3.
C.3.4.

2.000 €

1.000 €

en teden spoznavanja poklica namesto pouka
podjetniški večeri z uspešnimi podjetniki, ki delijo izkušnje in motivirajo mlade za začetek
poslovne poti
podjetniški krožki na osnovnih in srednjih šolah
organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

16. december 2015

Številka 21-2015 / stran 59

4. MLADI IN DRUŽBA
A
4.000 €
A.4.1
A.4.2.
A.4.3.

B

B.4.1
B.4.2.

C

C.4.1
C.4.2.
C.4.3.
C.4.4.

mladinske delovne brigade
medgeneracijski projekti (mladi za in z upokojenci)
projektni tedni mladih na tematiko aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja,
dobrodelnosti

2.000 €

sajenje dreves na zapuščenih področjih
dobrodelni mladinski projekti

1.000 €

kreativni koši po mestu z motivacijskimi napisi
posvojimo del reke Pako in skrbimo zanj
sklop čistilnih akcij
mladinski parlament (arena mladih)

5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
A
4.000 €
A.5.1
A.5.2.
A.5.3.
A.5.4.
A.5.5.
A.5.6.

koncert na Velenjskem gradu
mladinski festival
velik koncert ob jezeru
galerija na drevesu
sklop alternativnih koncertov
sklop dogodkov ob praznovanju meseca mladosti

B.5.1
B.5.2.
B.5.3.
B.5.4.
B.5.5.
B.5.6.
B.5.7.
B.5.8.
B.5.9.
B.5.10.
B.5.11.

plesni dogodek na prostem
sklop stand-up večerov
projekti ohranjanja kulturne dediščine - šeg, navad in običajev
sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov
poulična umetnost (ples, glasba, razstave,…)
delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika, ...)
sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov
dogodki in projekti na temo Velenje nekoč
umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer
viteški večeri na Velenjskem gradu
sklop kulturno-umetniških dogodkov v Stari pekarni

B

C

C.5.1
C.5.2.
C.5.3.
C.5.4.

2.000 €

1.000 €

sklop galerijskih razstav lokalnih mladih umetnikov
gledališče na prostem
kino predstave na Letnem kinu
glasbena šola

6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
A
4.000 €
A.6.1
A.6.3.

B

B.6.1
B.6.2.
B.6.3.
B.6.4.
B.6.5.
B.6.6.
B.6.7.
B.6.8.
B.6.9.

C

urbani gladiator Velenje
tematske in sprehajalne poti po Velenju in okolici – predlog za kratke in dolge izlete
(označene, zbrane, zemljevidi, …)

2.000 €

sklop dogodkov na skate parku
poletne športne igre (tekmovanje) na TRC Jezero
color run and party
obnova trim steze nad bazenom
oživitev velenjske plaže ob večerih
triatlon Velenje
mladinsko založništvo
sklop potopisnih predavanj in fotografskih popotniških razstav
alternativna in interaktivna turistična vodenja za mlade po Velenju in okolici

1.000 €
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lan party;
tekmovanje v drugačnih urbanih športih v mestu (npr.: veslanje po reki Paki, tek z
polnimi nakupovalnimi vrečkami čez ovire,…)
disko večeri
tekmovanje o parkour-u
kotički za sproščanje v naravi
tekmovanje v mini golfu
večeri družabnih iger
predstavitev in turnirji nepoznanih športov (baseball, curling, hokej na travi, cricket,
nogomet na mivki,…);
sklop orientacijskih tekmovanj
sklop pogovorov o aktualnih družbenih temah
mladinska modna revija
sklop dogodkov in projektov na vodnem mestu

7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
A
4.000 €
A.7.1

renovacija stanovanj socialno ogroženih družin

B.7.1
B.7.2.
B.7.3.
B.7.4.
B.7.5.
B.7.6.
B.7.7.

dnevni tabori in delavnice
terapije s pomočjo živali (psi, konji)
dostopni turizem za mlade s posebnimi potrebami
učenje slovenskega jezika za mlade priseljence
tečaj znakovnega jezika
pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za mlade)
ulično mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi

B

2.000 €

C

1.000 €

C.7.1
C.7.2.
C.7.3.
C.7.4.
C.7.5.
C.7.6.

organizacija tekmovanja za amaterje in osebe s posebnimi potrebami
delavnice osveščanja mladih kako pomagati sovrstnikom s posebnimi potrebami
spremstvo mladih s posebnimi potrebami na koncertih (počitniško in študentsko delo)
botrstvo na lokalnem nivoju
organizacija dobrodelnega projekta
projekt Moj veliki brat, moja velika sestra (skrb starejših mladih za mlajše mlade s
posebnimi potrebami in za otroke)
debatni in družabni večeri za mlade s posebnimi potrebami na najrazličnejše tematike

C.7.7.

8.3.
8.3.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

POVZETEK CILJEV PO PODROČJIH SO-FINANCIRANJA PREKO JAVNEGA
RAZPISA ZA SLEDNJE CILJEV LOKALNE MLADINSKE STRATEGIJE
SKLOP A - SOFINANCIRANJE DO 4.000 €

1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
A.1.1
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.

mednarodne kolonije in tabori
izmenjave dobrih praks med pobratenimi mesti
izmenjave med šolami v Velenju, Sloveniji in Evropi
mednarodne izmenjave za mlade z manj priložnostmi

A.2.1

počitniški izobraževalni tabori

A.3.1
A.3.2.
A.3.3.

delovni počitniški tabori
organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma
start-up vikendi (od ideje do izvedbe in zagona ideje)

A.4.1
A.4.2.
A.4.3.

mladinske delovne brigade
medgeneracijski projekti (mladi za in z upokojenci)
projektni tedni mladih na tematiko aktivnega
vključevanja, dobrodelnosti

2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO

4. MLADI IN DRUŽBA

5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
A.5.1
A.5.2.

koncert na Velenjskem gradu
mladinski festival
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14
15
16
17
18
19
20

21

A.5.3.
A.5.4.
A.5.5.
A.5.6.

velik koncert ob jezeru
galerija na drevesu
sklop alternativnih koncertov
sklop dogodkov ob praznovanju meseca mladosti

A.6.1
A.6.2.
A.6.3.

urbani gladiator Velenje
sklop alternativnih koncertov
tematske in sprehajalne poti po Velenju in okolici – predlog za kratke in dolge
izlete (označene, zbrane, zemljevidi, …)

6. ŠPORT IN PROSTI ČAS

7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ
PRILOŽNOSTMI
A.7.1

8.3.2.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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renovacija stanovanj socialno ogroženih družin

SKLOP B - SOFINANCIRANJE DO 2.000 €

1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
B.1.1
B.1.2.
B.1.3.
B.1.4.
B.1.5.

organizirani mladinski izleti v tujino
gledališke igre v tujem jeziku
šole v naravi v tujini
več šolskih izletov in ekskurzij v tujino
zaključni šolski izleti v tujino

B.2.1
B.2.2.
B.2.3.

gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja
izobraževanje izvedeno v naravi (učilnica v naravi)
tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in
naglušnimi, dislektiki,...)
več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli

2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

B.2.4.

3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
B.3.1

B.3.2.
B.3.3.

podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo
poslovanje)
predstavitev poklicev
program pivovarne in pivnice v Velenju

B.4.1
B.4.2.

sajenje dreves na zapuščenih področjih
dobrodelni mladinski projekti

B.5.1
B.5.2.
B.5.3.
B.5.4.
B.5.5.
B.5.6.
B.5.7.
B.5.8.
B.5.9.
B.5.10.
B.5.11.

plesni dogodek na prostem
sklop stand-up večerov
projekti ohranjanja kulturne dediščine - šeg, navad in običajev
sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov
poulična umetnost (ples, glasba, razstave,…)
delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika, ...)
sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov
dogodki in projekti na temo Velenje nekoč
umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer
viteški večeri na Velenjskem gradu
sklop kulturno-umetniških dogodkov v Stari pekarni

B.6.1.
B.6.2.
B.6.3.
B.6.4.
B.6.5.
B.6.6.
B.6.7.
B.6.8.
B.6.9.

sklop dogodkov na skate parku
poletne športne igre (tekmovanje) na TRC Jezero
color run and party
obnova trim steze nad bazenom
oživitev velenjske plaže ob večerih
triatlon Velenje
mladinsko založništvo
sklop potopisnih predavanj in fotografskih popotniških razstav
Alternativna in interaktivna vodenja za mlade po Velenju in okolici

4. MLADI IN DRUŽBA

5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA

6. ŠPORT IN PROSTI ČAS

7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ
PRILOŽNOSTMI
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B.7.1
B.7.2.
B.7.3.
B.7.4.
B.7.5.
B.7.6.
B.7.7.

56
57
58
59
60
61
62

8.3.3.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

dnevni tabori in delavnice
terapije s pomočjo živali (psi, konji)
dostopni turizem za mlade s posebnimi potrebami
učenje slovenskega jezika za mlade priseljence
tečaj znakovnega jezika
pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za mlade)
ulično mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi

SKLOP C - SOFINANCIRANJE DO 1.000 €

1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
C.1.1
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.1
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.

C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.
C.2.9.
C.2.10.
C.2.11.
C.2.12.

83
84

C.2.13.
C.2.14.

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

informiranje in svetovanje o možnostih mednarodne mobilnosti
druženja z mladimi, ki so študirali, delali in potovali v tujini
finančna pomoč pri šolanju v tujini
razširitev učenja tujih jezikov (francoščina, španščina, ruščina, italijanščina ...)
opravljanje prakse v tujini
usposabljanje za bodoče delovno mesto v tujini
mednarodno Velenje (predstavitev vseh natalitet, ki živijo v Velenju)
PostCrossing oz. Pen Pal (dopisovanje pisem in kartic med novimi prijatelji po
celem svetu)

2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

76
77
78
79
80
81
82

85
86

16. december 2015

informativni dnevi že v 8. razredu
predstavitev poklicev
usposabljanje mladih na področju prve pomoči
izobraževanje o bontonu
tržnica znanja in veščin (mreža mladih, ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju oz.
inštrukcijah)
čajanka v tujem jeziku
kuharski tečaj
tečaj grafičnega oblikovanja
fotografski in multimedijski tečaj
grafitarske delavnice
računalniški tečaj (Microsoft office programi)
tečaji za življenje (kuhanje, likanje, pranje in likanje, plačevanje položnic, urejanje
dokumentov,...)
interaktivna spletna stran za dijake (predavanja, testi, seminarske naloge,...)
izobraževanje za profesorje o različni uporabi izobraževalnih (neformalnih) metod

3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
C.3.1
C.3.2.
C.3.3.
C.3.4.

en teden spoznavanja poklica namesto pouka
podjetniški večeri z uspešnimi podjetniki, ki delijo izkušnje in motivirajo mlade za
začetek poslovne poti
podjetniški krožki na osnovnih in srednjih šolah
organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci

C.4.1
C.4.2.
C.4.3.
C.4.4.

kreativni koši po mestu z motivacijskimi napisi
posvojimo del reke Pako in skrbimo zanj
sklop čistilnih akcij
mladinski parlament (arena mladih)

C.5.1
C.5.2.
C.5.3.
C.5.4.

sklop galerijskih razstav lokalnih mladih umetnikov
gledališče na prostem
kino predstave na Letnem kinu
glasbena šola

C.6.1
C.6.2.

lan party;
tekmovanje v drugačnih urbanih športih v mestu (npr.: veslanje po reki Paki, tek z
polnimi nakupovalnimi vrečkami čez ovire,…)
disko večeri
tekmovanje o parkour-u
kotički za sproščanje v naravi

4. MLADI IN DRUŽBA

5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA

6. ŠPORT IN PROSTI ČAS

C.6.3.
C.6.4.
C.6.5.
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102
103
104
105
106
107
108
109
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C.6.6.
C.6.9.
C.6.10.
C.6.11.
C.6.12.

tekmovanje v mini golfu
sklop orientacijskih tekmovanj
sklop pogovorov o aktualnih družbenih temah
mladinska modna revija
sklop dogodkov in projektov na vodnem mestu

C.7.1
C.7.2.
C.7.3.

organizacija tekmovanja za amaterje in osebe s posebnimi potrebami
delavnice osveščanja mladih kako pomagati sovrstnikom s posebnimi potrebami
spremstvo mladih s posebnimi potrebami na koncertih (počitniško in študentsko
delo)
botrstvo na lokalnem nivoju
organizacija dobrodelnega projekta
projekt Moj veliki brat, moja velika sestra (skrb starejših mladih za mlajše mlade s
posebnimi potrebami in za otroke)
debatni in družabni večeri za mlade s posebnimi potrebami na najrazličnejše
tematike

7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ
PRILOŽNOSTMI
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9. URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LOKALNEGA
PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE
– MLADI ZA VELEJE 2016 – 2020
9.1.

DOSEDANJE FINANCIRANJE LOKALNE MLADINSKE STRATEGIJE

V letu 2010 je Svet MO Velenje sprejel Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje, katerega
smo poimenovali Mladi v korak s časom 2010-2015. Preko treh srečanj z mladimi smo le-tem dali priložnost, da na
posvetih in srečanjih (delavnicah) povedo svoja mnenja o tem, kaj v Velenju pogrešajo, kaj bi obdržali in kaj
spremenili. Tako smo z njihovo aktivno participacijo izoblikovali 30 programov oz. ciljev (podakcij lokalne mladinske
strategije), ki pokrivajo širok spekter interesov mladih občanov. Strategijo smo pripravili skupaj z mladimi, mladinskimi
organizacijami, institucijami in javnimi zavodi. Dokument je bil sprejet na seji Sveta MO Velenje 25. maja 2010 in je bil
kot takšen sprejet kot 1. lokalna mladinska strategija v Sloveniji.
MO Velenje se je s sprejetjem dokumenta zavezala k financiranju sledenja ciljev lokalne mladinske strategije. Tako je
v letih 2011 in 2012 objavila Javna razpisa za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. Za izvedbo javnega razpisa je bilo letno v
proračunu planiranih 35.000 € - od tega zneska je bilo 20.000 € namenjenih za projekte, ki jih je MO Velenje
financirala v celoti (100 %), 15.000 € pa za projekte, ki jih je MO Velenje sofinancirala v višini 50 % vrednosti
projekta. Projekti, ki jih je MO Velenje sofinancirala ali financirala, so bili razdeljeni v dva ranga:



prvi rang so predstavljali projekti, ki so bili financirani 100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ni smel
presegati 4.000 €,
drugi rang so predstavljali projekti, ki so bili sofinancirani 50 %, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja ni
smel presegati 2.000 €.

Javni razpisi so bili objavljeni vsako leto, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015. Razpoložljiva sredstva so znašala 35.000 €
na leto. V vseh 4 letih so bila porabljena skoraj vsa razpoložljiva sredstva, nekoliko manj (87%) le v prvem letu, kar
pripisujemo takrat še slabši prepoznavnosti razpisa.
Kljub temu, da so bila v vseh letih porabljena vsa razpoložljiva sredstva, se je število prijav spreminjalo. V letu 2011 je
bilo prijavljenih 22 projektov, odobrenih 13 (59 %). Najvišje število prijav v letu 2012 kaže na povečano prepoznavnost
strategije, razpisa, projektnega dela, dela v društvih po uvodnem letu 2011. Odobrenih je bilo 38 % vseh prijav
(najnižji delež v vseh obdobju). V istem letu je bilo največ projektov na rezervni listi, tako za 100%, kot tudi za 50%
financiranje, odobrenih je 38 % vseh prijavljenih projektov. Zaradi večjega števila »rezervnih« projektov, se je verjetno
v prihodnjem letu manj akterjev opogumilo k prijavi – v letu 2013 je bilo prijav namreč najmanj (20). Večina je bila
odobrenih (85 %), kar lahko kaže tudi na to, da so se izluščili dobri projekti, dobri programi in resni prijavitelji. Leta
2014 sledi ponovni porast prijav, vendar delež odobrenih projektov upade (39 %). Glede na število prijav je bilo
najuspešnejše leto 2012 (36). Glede na delež odobrenih projektov je bilo najuspešnejše leto 2013 (85 %).

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 64 / Številka 21-2015

9.2.

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

16. december 2015

URESNIČEVANJE 2. LOKALNE MLADINSKE STRATEGIJE - PREDLOG
FINANČNEGA BREMENA

Izvedba novega javnega razpisa bi potekala istočasno z razpisom za mladinske projektne aktivnosti in bi za proračun
MO Velenje (na predlog predlagateljev strategije) predstavljala finančno breme v višini 45.000€ za vsako leto (do
leta 2016 do vključno leta 2020).
Kot opcijo predlagamo, da bi se sredstva v višini 45.000€ razdelila v treh delih oz. razpisnih sklopih, in sicer:
 SKLOP A: od skupne vrednosti javnega razpisa je 16.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu A, ki
jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 4.000 €;
 SKLOP B: od skupne vrednosti javnega razpisa je 14.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu B, ki
jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 2.000 €,
 SKLOP C: od skupne vrednosti javnega razpisa je 15.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu C, ki
jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 1.000 €.
Ker se je v preteklosti kazala težnja po vedno več prijavljenih projektih za sledenje ciljem lokalne mladinske strategije,
bi v predlaganem finančnem bremenu 2. Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MO Velenje, tako preko
novega javnega razpisa letno financirali okvirno 26 projektov za sledenje 106 ciljem:
 SKLOP A: sofinanciranje štirih (4) projektov na leto, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme
presegati 4.000 €,
 SKLOP B: sofinanciranje sedmih (7) projektov na leto, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme
presegati 2.000 €,
 SKLOP C: sofinanciranje petnajstih (15) projektov na leto, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme
presegati 1.000 €,
V primeru, da projekti, ki jih MO Velenje financira kateremkoli razpisnem sklopu (A, B in C) ne bodo porabili vseh
razpisanih, se bo ostanek sredstev namenil za projekte iz drugih dveh razpisanih sklopov.

9.3.

PREDLOG SPREMLJANJA
STRATEGIJE

URESNIČEVANJA

LOKALNE

MLADINSKE

Lokalno mladinsko strategijo – 2. Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 - 2020
sprejme Svet MOV. Za uresničevanje lokalne mladinske strategije so odgovorni:
 za izvajanje ukrepov je zadolžena MO Velenje skupaj z Uradom za družbene dejavnosti MO Velenje;
 za izvajanje ciljev so zadolženi mladi posamezniki, mladinske organizacije ter organizacije in institucije za
delo z mladimi.
Da bo lahko lokalna mladinska strategija v MO Velenje učinkovita ter tako v polnosti dosegala svoje ukrepe in cilje, je
potrebno vzpostaviti in razviti ustrezne institucionalno-sistemske mehanizme za njeno spremljanje, vrednotenje
izvajanja ter pripravo izvedbenih načrtov in poročil skrbi Komisija za mladinska vprašanja v MO Velenje.

10.

OBRAZLOŽITEV

1. Pravna podlaga

Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje v VII. točki opredeljuje sprejem lokalnega programa razvoja
delovanja mladih, s katerim se opredeli način uresničevanja javnega interesa v delovanju mladih. Lokalni program
sprejme Svet MO Velenje za obdobje petih let, ki obsega predvsem:
 izhodišča in usmeritve delovanja mladih,
 vsebino in obseg posameznih pojavnih delov dejavnosti mladih, ki se financirajo in sofinancirajo iz javnih
sredstev,
 razvojne in strokovne naloge delovanja mladih, - okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje.

2. Obstoječe stanje

MO Velenje uresničuje interese mladih na različne načine. Tako je leta 1996 sprejela Odlok o ustanovitvi MC Velenje,
v letu 2003 pa je bil ustanovljen Mladinski svet Velenje. Za njuno delovanje so zagotovljena sredstva v proračunu
MOV. V letu 2007 je Svet MO Velenje sprejel Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje, na njegovi podlagi pa
od leta 2008 dalje poteka javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti. Leta 2008 je bila ustanovljena
tudi Komisija za mladinska vprašanja v MO Velenje. V letu 2010 je Svet MO Velenje sprejel 1. Lokalni program
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2010 – 2015 in od leta 2011 poteka javni razpis za sledenje ciljem letega.
Lokalna skupnost stopnjuje podporo in sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Velenju. Tako so pobude, ki prihajajo na
MO Velenje s strani mladih ali njihovih predstavnikov dobro sprejete in tudi podprte.

3. Cilji
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Na podlagi 3. in 22. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/1, št. 12/91,
Uradni list RS, št. 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94odl. US, 8/96, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC in 127/2006-ZJZP) sta
Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB, 26/07 in 18/08) na svoji 10. seji, dne 15. 12. 2015 in
Svet občine Šoštanj na podlagi 16. člena statuta Občine Šoštanj (Uradni list
Občine Šoštanj, št. 14/2008 – UPB) na svoji 10. seji, dne 16. 12. 2015 sprejela
naslednji

ODLOK

O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se preimenuje ŠPC - Šaleški promocijski
center, Javni zavod za pospeševanje turizma, Velenje, ki je bil
ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda lokalna
turistična organizacija Šaleški promocijski center Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/99, 10/99 in Uradni
list Občine Šoštanj, št. 4/99 in 13/99) in je vpisan v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Celju, pod reg. št. vl. 1/07148/00, v
Zavod za turizem Šaleške doline (v nadaljnjem besedilu:
zavod) in uredi status zavoda, razmerja med ustanoviteljema,
soustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede
organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Namen ustanovitve zavoda je doseganje kakovostne in celovite
turistične ponudbe ter spodbujanje in promocija razvoja turizma
v Šaleški dolini.
Ustanovitelja zavoda sta Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje in Občina Šoštanj, Trg Svobode 12, 3325 Šoštanj
(v nadaljevanju: ustanovitelja).
Soustanovitelj zavoda je: Gorenje Gostinstvo, d. o. o.,
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev
in soustanovitelja se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu
ustanoviteljev podpišeta župana ter v imenu soustanovitelja
direktor oz. pooblaščena oseba.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata Svet Mestne
občine Velenje in Svet občine Šoštanj.
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v pristojnosti
Sveta Mestne občine Velenje in Sveta Občine Šoštanj kot
ustanovitelja so:
- spremembe in dopolnitve tega odloka,
- soglasje k imenovanju direktorja,
- soglasje k spremembam dejavnosti zavoda,
- imenovanje Sveta zavoda.
Druge naloge ustanoviteljev izvršujeta župana.
2. člen
V tem odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem Šaleške doline
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Skrajšano ime zavoda je: Zavod za turizem ŠD
Mednarodno ime zavoda je: Šalek Valley tourist board
Sedež zavoda je: Stari trg 3, 3320 Velenje.
Organizacijska oblika: javni zavod
Zavod je pravna oseba.
Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Zavod za turizem
Šaleške doline.
II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod ima lahko organizacijske enote, ki nimajo pooblastil v
pravnem prometu. Organizacijska členitev zavoda se ureja z
aktom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
5. člen
Osnovne dejavnosti zavoda, ki jih zavod izvaja v javnem
interesu kot javno službo, so:
• informacijska dejavnost,
• načrtovanje, izvedba strateških razvojnih načrtov in
projektov,
• načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične
ponudbe,
• spodbujanje razvoja in urejanja turistično rekreacijske
infrastrukture in ostalih objektov pomembnih za izvajanje
turistično storitvenih dejavnosti,
• spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov,
• sodelovanje in usklajevanje aktivnosti s turističnimi društvi in
zvezami območja,
• oblikovanje in priprava dokumentacije za javne razpise za
različne projekte,
• vodenje in upravljanje spletnih strani in ciljnih spletnih
domen,
• usposabljanje in pospeševanje izobraževanja kadrov v
turizmu,
• izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
• ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za
pozitiven odnos do turistov in turizma,
• organizacija in izvajanje prireditev,
• pospeševanje aktivnosti odnosov z javnostmi in sodelovanje
s predstavniki medijev,
• oblikovanje in prodaja spominkov, literature, ipd.,
• oblikovanje in izdaja promocijsko informativnih tiskanih gradiv
in video gradiv,
• nudenje objektov v upravljanju v najem za izvedbo posameznih
dogodkov drugim organizatorjem,
• organizacija in izvedba kongresnih aktivnosti,
• pomoč in tehnična podpora za izvedbo dogodkov,
• nudenje drugih tehnično-organizacijskih storitev in dajanje v
najem tehnične ter druge opreme,
• upravljanje z objekti in sredstvi za potrebe spodbujanja
turizma,
• druge naloge v skladu s potrjenim letnim programom dela in
finančnim načrtom.
Za doseganje optimalnih učinkov izrabe kapacitet v upravljanju,
lahko zavod opravlja na področju svojega delovanja tudi
gospodarsko dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti
izrecno namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti
zavoda.
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6. člen
Dejavnosti zavoda iz 5. člena tega odloka so v skladu z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS 69/07, 17/08)
in se navajajo kot:
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
glasbenimi in video zapisi
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim
blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
tržnic
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H50.300 Potniški promet po celinskih vodah
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem
prometu
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video
filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
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L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
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7. člen
Delo zavoda je javno. Zavod zagotavlja javnost svojega
dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z informacijami
o načrtovanih dejavnostih ter s poročili o opravljenem delu,
skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja.
Ne glede na določbe predhodnega odstavka niso javno
dostopne informacije, ki se varujejo po predpisih o varstvu
osebnih podatkov. V primeru spora o javni dostopnosti poslovnih
informacij odločita, če ni z zakonom drugače določeno,
ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
Organi zavoda so:
• svet zavoda,
• direktor,
• strokovni svet.

8. člen

Svet zavoda

9. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov:
• pet članov imenujeta ustanovitelja (dva predstavnika Občine
Šoštanj in tri predstavnike Mestne občine Velenje),
• enega člana imenuje soustanovitelj,
• enega člana izvolijo delavci v zavodu.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta oba občinska sveta,
vsak za svojo občino.
Predstavnika soustanovitelja imenuje soustanovitelj.
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sposobnosti, oziroma s prenehanjem delovnega razmerja
članu, ki ga izvolijo zaposleni.
11. člen
Glede postopka razrešitve oziroma odpoklica člana sveta
se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje
oziroma izvolitev.
12. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana se za čas
do izteka mandata sveta zavoda imenuje oziroma izvoli novega
člana po postopku, kot je bil imenovan razrešen član sveta
zavoda. Nadomestno imenovanje se ne opravi, če je prenehal
mandat največ dvema članoma iz različnih skupin in je do izteka
mandata sveta zavoda ostalo manj kot šest mesecev.
13. člen
Prvo - konstitutivno - sejo sveta zavoda skliče direktor v roku
30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta zavoda.
Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik sveta zavoda, v
njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta, če to
zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor ali ustanovitelja
oziroma soustanovitelj. Če predsednik sveta zavoda ne skliče
seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče
direktor zavoda. Seje se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj
trikrat letno.
V upravičenih primerih se lahko opravi tudi korespondenčna
seja.

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda, pri
čemer je izvoljen izmed vseh zaposlenih. Volitve in odpoklic
predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor
v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in
najmanj 60 dni pred potekom mandata.

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta zavoda.

Položaj direktorja zavoda je nezdružljiv s članstvom v svetu
zavoda.

Delo sveta zavoda ureja poslovnik, ki ga sprejme svet zavoda.

Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta
zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe
izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so lahko po poteku
mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je
dolžan o izteku mandata obvestiti ustanovitelja, soustanovitelja
in delavce najmanj 90 dni pred potekom mandata članov sveta
zavoda.
10. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen oziroma odpoklican pred
potekom mandata:
• če sam zahteva razrešitev,
• če se neopravičeno ne udeležuje sej,
• če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v
svetu,
• če ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
• če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
Mandat preneha tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo poslovne

Svet zavoda sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah z
večino glasov prisotnih članov sveta zavoda.

14. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
• nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
• spremlja, analizira in ocenjuje delovanje in politiko zavoda,
• predlaga ustanoviteljema revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi
tudi notranji revizor ustanovitelja,
• ocenjuje delo direktorja,
• sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljev,
• sprejema akt o organizaciji dela, akt o sistemizaciji delovnih
mest, letni program dela in finančni načrt, kadrovski načrt in
načrt nabav osnovnih sredstev ter spremlja njihovo izvajanje,
• daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo
zavod ima,
• daje soglasje k cenam storitev,
• potrjuje letno poročilo o delu in poslovanju zavoda,
• odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki, ki jih ustvari zavod,
• sprejema zaključni račun zavoda,
• daje soglasje za način kritja morebitnega primanjkljaja,
• obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in
daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh
vprašanj,
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• imenuje in razrešuje direktorja,
• sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in
obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
• daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega
zavoda,
• predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev
dejavnosti,
• imenuje člane strokovnega sveta zavoda,
• daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda,
• opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in veljavnimi
predpisi.
Direktor

15. člen
Zavod vodi direktor, ki hkrati opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja.
Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod
neomejeno.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s
skrbnostjo dobrega gospodarja. Ne sme najemati kreditov brez
soglasja ustanoviteljic. Direktor je pooblaščen za sklepanje
pogodb v okviru letnega programa dela in finančnega načrta
zavoda, razen pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih
ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika,
in pravnih poslov izven okvira finančnega načrta v vrednosti
nad 10.000 EUR.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih
z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih
zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu
z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča
direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno
pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
16. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
• najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna
izobrazba in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodilnih
delih,
• osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika ter
osnovna raven še enega od evropskih jezikov,
• znanje slovenskega jezika,
• organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora
vsebovati izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ter
opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Prijava mora
vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih
je pridobil. Prijava mora vsebovati program vodenja, delovanja
in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
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17. člen
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
svet zavoda.
Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih
kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do izvolitve
direktorja se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje
za eno leto.
Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem v imenu sveta
zavoda pogodbo o zaposlitvi na podlagi akta o imenovanju
direktorja.
Predhodno soglasje
ustanovitelja.

k

pogodbi

o

zaposlitvi

dajeta

Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za
čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v tem
zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v
skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na
prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in
za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je
ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
18. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata, če:
- sam zahteva razrešitev,
- mu po predpisih iz delovnega razmerja preneha delovno
razmerje po zakonu,
- neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v
nasprotju z njimi,
- s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči večjo škodo
ali hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
- ne posluje v okviru sprejetega finančnega načrta.
Poleg naštetih razlogov se lahko direktorja predčasno razreši
tudi zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena
dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa
ustanoviteljstva.
Direktorja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred
sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanoviteljev
in mnenje delavcev zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za
razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.
Če ustanovitelja ter delavci zavoda ne odgovorijo v roku 30
dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja
pozitivna.
Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati
sodno varstvo, če meni:
- da je bil kršen za razrešitev določen postopek,
- da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali
- da niso podani razlogi za razrešitev iz prvega odstavka tega
člena.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po preje odločitve
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o razrešitvi pri sodišču, pristojnem za upravne spore.

najmanj 90 dni pred potekom mandata.

19. člen
Naloge direktorja so:
- načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
- pripravlja letni program dela in finančni načrt,
- pripravlja statut,
- pripravlja akt o organizaciji dela,
-pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest,
- pripravlja kadrovski načrt,
- pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega
vzdrževanja,
- zastopa in predstavlja zavod, vodi in organizira poslovanje in
strokovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela,
- skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi,
- izvršuje sklepe organov zavoda in izvaja sprejete kratkoročne
in dolgoročne programe ustanoviteljev,
- pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi
z delovanjem zavoda,
- poroča ustanoviteljema in svetu zavoda o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
- pripravi letno in polletno poročilo,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
- sprejema strateški načrt zavoda in njegovega razvoja,
- druge naloge, določene s tem odlokom.

22. člen
Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe
izvolijo predsednika in namestnika.

K aktom iz četrte, pete, šeste in štirinajste alinee prejšnjega
odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda
ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih
z zakonom in tem odlokom, prenese s pisnim pooblastilom
opravljanje posameznih zadev, zastopanje v mejah danega
pooblastila in pravico podpisovanja določenih aktov, pogodb
in drugih listin na druge osebe, razen odločanja o delovnih
razmerjih.
Strokovni svet
Zavod ima strokovni svet.

20. člen

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega
dela zavoda in daje direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge
in pobude za reševanje zadev.
21. člen
Strokovni svet sestavlja šest članov, in sicer:
- enega člana izvolijo zaposleni;
- dva člana predlagata ustanovitelja,
- enega člana predlaga soustanovitelj,
- enega člana predlaga Turistična zveza Velenje,
- enega člana predlaga Turistična zveza Šoštanj.

Mandat članov strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku
mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov strokovnega sveta.
Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje
poslovnikom.

uredi

strokovni

svet

s

svojim

23. člen
Naloge strokovnega sveta:
- spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in delovne programe
ter usmeritve ustanoviteljev,
- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela
glede na namen ustanovitve,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in
daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh
vprašanj,
- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
- druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
24. člen
Prvo konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče direktor v
roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov
delavcev in prejemu predlogov.
Članom strokovnega sveta prične teči mandat z dnem
konstituiranja.
25. člen
Član strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, iz razlogov, navedenih v
10. členu tega odloka, ki veljajo tudi za člane sveta zavoda.
IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
26. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
• statut zavoda,
• akt o organizaciji dela,
• akt o sistematizaciji delovnih mest,
• akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
• pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
• druge z zakonom in veljavnimi predpisi določene akte.

Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu
s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju,
sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru
delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred
potekom mandata.

Akta iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko
združita v en splošni akt.

Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov

Splošne akte iz prve do vključno tretje alineje prvega odstavka

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte v skladu s tem odlokom
in veljavnimi predpisi.
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tega člena sprejema svet zavoda, preostale splošne akte
sprejema direktor, v kolikor ni s posebnimi predpisi drugače
določeno.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
27. člen
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje
ustanovitelj Mestna občina Velenje zavodu v upravljanje
nepremičnine z opremo, kar je del javne infrastrukture na
področju turizma.
Zavod upravlja z vso pripadajočo opremo na sedežu zavoda
na Starem trgu 3, 3320 Velenje, prav tako pa upravlja z
nepremičninami in pripadajočo opremo:
• z objektom Vila Bianca, Stari trg 3, 3320 Velenje, ki je vpisana
v zemljiški knjigi pod parc. št.: 3158/2 in
in pripadajočimi objekti.
V soglasju z ustanoviteljema ali na podlagi njunih odločitev
lahko zavod upravlja tudi z drugimi nepremičninami.
Zavod pri upravljanju in gospodarjenju z nepremičninami iz
drugega odstavka tega člena upošteva, da gre za nepremično
kulturno dediščino.
28. člen
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanoviteljev
iz prejšnjega člena, še sredstva, ki jih zavod pridobi:
• iz proračuna ustanoviteljev,
• iz sredstev soustanovitelja,
• iz državnega proračuna,
• iz proračuna drugih lokalnih skupnosti,
• iz drugih javnih virov,
• s sredstvi, pridobljenimi na domačih in mednarodnih javnih
natečajih,
• iz prodaje blaga ter storitev na trgu,
• s sponzorstvi, z donacijami in darili,
• iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
Zavod pridobiva proračunska sredstva za dejavnosti, ki jih
zavod izvaja kot javno službo, na osnovi predloženega letnega
programa dela in finančnega načrta, ki ga je sprejel svet
zavoda.
Predložen letni program dela in finančni načrt mora biti
predhodno usklajen s pristojnim organom financerja.
Usklajevanje poteka po postopku in v rokih, kot jih določajo
veljavni predpisi in pristojni organ financerja.
V okviru potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta
zavod samostojno gospodari s prihodki.
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz javnih virov, iz
tržne dejavnosti in drugih virov.
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in
razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
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odločata ustanovitelja na predlog direktorja in po predhodnem
soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločata
ustanovitelja na predlog direktorja in po predhodnem soglasju
sveta zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
30. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu
in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi
sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
31. člen
Zavod prevzema odgovornost za smotrno, to je ekonomično,
gospodarno in učinkovito ravnanje s sredstvi, namenjenimi za
njegovo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za
sredstva, ki so mu dana v upravljanje.
32. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je v lasti ustanoviteljev.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z
nepremičninami iz prve alineje 27. člena tega odloka pa samo
s soglasjem ustanovitelja ali lastnika nepremičnine. Omejitve
zavoda iz predhodnega odstavka tega člena pri razpolaganju
z nepremičninami, s katerimi zavod upravlja, se nanašajo na
vse razpolagalne posle z nepremičninami in posle, s katerimi
se premoženje ustanoviteljev obremenjuje, razen na oddajo
nepremičnin v najem, o čemer zavod odloča samostojno v
okviru predpisov in sklepov ustanoviteljev. S premoženjem
v upravljanju, ki predstavlja nepremično in drugo javno
infrastrukturo, zavod ne more prevzemati odgovornosti do
tretjih oseb.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
33. člen
Ustanovitelja in soustanovitelj ne odgovarjajo za obveznosti
zavoda.
Ustanovitelja bosta zavodu zagotavljala sredstva iz proračuna z
letno pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega programa
in finančnega načrta.
Zavod je dolžan o delu in poslovanju zavoda ustanoviteljema
vsako leto poročati najmanj dvakrat, in sicer ob polletju in ob
koncu leta in posredovati tudi druge podatke, ki so potrebni
za izvrševanje ustanoviteljske funkcije. Ustanovitelja pa lahko
tudi v vmesnem času zahtevata poročilo o delu in poslovanju
zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJEV IN ZAVODA
34. člen
Ustanovitelja ob zakonsko določenih pravicah in obveznostih
ter skladno s svojimi pristojnostmi:
• ugotavljata skladnost letnih izvedbenih načrtov zavoda z
lastnimi razvojnimi načrti in letnimi plani,
• spremljata skladnost porabe sredstev z letnim programom
dela in finančnim načrtom,
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• zagotavljata potrebno javno infrastrukturo za delovanje
zavoda,
• zagotavljata potrebna finančna sredstva za delovanje zavoda
v okviru usklajenega in potrjenega letnega programa dela in
finančnega načrta zavoda v skladu z zakonskimi predpisi s
področja javnih financ,
• opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in veljavnimi
predpisi.
Obveznosti zavoda:
• seznani ustanovitelja s strateškim načrtom zavoda ter letnimi
izvedbenimi načrti (letni plan dela in finančni načrt, kadrovski
načrt, načrt nabav) za določeno proračunsko obdobje,
• na zahtevo ustanoviteljev uskladi svoje letne izvedbene načrte
z ustanoviteljema,
• poroča pristojnim organom ustanoviteljev o rezultatih
poslovanja ter posreduje podatke o poslovanju v skladu z
zakonom in predpisi,
• na zahtevo ustanoviteljev posreduje druge podatke, ki so
potrebni za spremljanje, nadzor, razvoj in financiranje
dejavnosti ter za statistične namene.
Ustanovitelja zagotavljata svoje obveznosti do zavoda s sredstvi,
ki so opredeljeni v vsakoletnem občinskem proračunu.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom v šestih
mesecih po uveljavitvi tega odloka.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda ŠPC – Šaleški promocijski center
Velenje, javni zavod za pospeševanje turizma (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 7/99 in 10/99 in Uradni list Občine
Šoštanj, št. 4/99 in 13/99).
Do sprejetja novih aktov iz 26. člena tega odloka veljajo
obstoječi akti zavoda v vseh določbah, ki niso v nasprotju z
zakonom in tem odlokom.
Statut, akt o organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest,
splošni akti zavoda ter kadrovski načrt zavoda morajo biti
usklajeni s tem odlokom in sprejeti v najkasneje v enem letu od
dneva uveljavitve tega odloka.
37. člen
Za vpis sprememb v sodni register na podlagi tega odloka
župana ustanoviteljev s sklepom imenujeta osebo.
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih
glasil občin ustanoviteljic.
Številka: 333–03-0002/2013
Datum: 15. 12. 2015
		
Datum: 16. 12. 2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
župan občine Šoštanj
Darko MENIH, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) na 10.
seji sveta dne 15. 12. 2015 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Statuta Mestne občine Velenje

1. člen
V Statutu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 15/2006 – uradni prečiščeno besedilo, 26/2007 in 18/2008; v
nadaljevanju: statut) se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo,
ki se glasi: »ter njihovimi akti«, in se besedna zveza »statutom,
odlokom« nadomesti z besedno zvezo »statutom in odlokom«.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.
3. člen
V tretji alineji 12. točke 9. člena se črta besedilo, ki se glasi: »,
če je za to zadolžena«.
4. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če zakon ne določa drugače, se lahko javnost izključi s seje
občinskega sveta s sklepom, če to terjajo posebni razlogi.«
5. člen
Peti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S prenehanjem mandata člana občinskega sveta, mu preneha
tudi mandat v delovnem telesu, v katerega je bil imenovan kot
predstavnik občinskega sveta.
6. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja
funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati.
Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z ostalimi
javnimi funkcijami določa zakon.«
7. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta je
določeno z zakonom.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski
svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.
Svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna
izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega
odstavka tega člena.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem,
ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in
občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega
sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.«
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8. člen
Druga alineja drugega odstavka 31. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»- statutarno – pravna komisija;«.
9. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana je
določeno z zakonom.
Županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet
na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
Svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna
izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega
odstavka tega člena.
Če župan odstopi, mu preneha mandat, ko o svojem odstopu
pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska
volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši
in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno
prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi
razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta. Če podžupan odstopi in ne
izjavi, da odstopa tudi kot član občinskega sveta, se šteje, da je
s funkcije podžupana razrešen.«
10. člen
V prvem odstavku 46. člena se črta besedilo, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje tudi predsednika nadzornega odbora«,
in besedilo, ki se glasi: »in predsednika«.
11. člen
Na koncu tretjega odstavka 49. člena se črta besedilo, ki se
glasi: », po potrebi pa tudi računskemu sodišču«.
12. člen
V poglavju IV. OBČINSKA UPRAVA se naslov »2. OBČINSKO
PRAVOBRANILSTVO« ter 62. in 63. člen črtajo.
13. člen
V prvem odstavku 70. člena se črta besedilo, ki se glasi: »V
kolikor se krajevna skupnost odloči zaposliti javne uslužbence,
mora pred sklenitvijo pridobiti pisno soglasje župana.«
14. člen
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana ožjega dela občine z ostalimi
javnimi funkcijami določa zakon.«
15. člen
Šesti odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za delovanje svetov ožjih delov občine se uporabljajo določbe
statuta občine in poslovnika občinskega sveta.«
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Sedmi odstavek se črta.
16. člen
Četrta alineja drugega odstavka 99. člena se spremeni tako, da
se glasi: » - na drug način, določen z zakonom.«
17. člen
V sedmi točki prvega odstavka 102. člena se pika nadomesti z
vejico, dodata se novi točki, ki se glasita:
» 8. upravljanja s pokopališči, urejanja ter vzdrževanja
pokopališč in pogrebnih storitev,
9. varstva pred požarom.«
Prva točka drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»modre cone,«, šesta točka se črta, sedanja sedma točka
postane šesta.
18. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0003/2015
Datum: 15. 12. 2015 					

		

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in
15/03-ZOPA), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list
RS, št. 26/14), Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 6/2010, 13/2011, 1/2013 in 15/2013) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik
MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 10. seji, dne 15. 12. 2015 sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2016
I. UVOD
Z Letnim programom športa v Mestni občini Velenje za leto 2016 (v nadaljevanju: LPŠ) so določeni
programi športa, ki bodo v letu 2016 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 2016 za programe športa zagotovi
1.955.200 EUR, in sicer 849.000 EUR za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture in
1.106.200,00 EUR za dejavnosti izvajalcev LPŠ, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21).
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje od 2014 do 2023 (Uradni
list RS, št. 26/14; v nadaljevanju: NPŠ) na podlagi 6. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA) določa zlasti:
-

izhodišča in usmeritve športa,
vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz
javnih sredstev, kot so športna vzgoja, športno rekreativna dejavnost, vrhunski šport,
kakovostni šport, šport študentov in šport invalidov,
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,
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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 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 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 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.
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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;
- 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 2016 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 2016 iz občinskega proračuna sofinancirali
izvajanje naslednjih programov športa in v naslednjem obsegu:
Proračunska postavka: 40318110, 40318028
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Za šolska športna tekmovanja
1. 3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov

130.111€
3.120 €

68.441 €
51.000 €
7.550 €

Proračunska postavka: 40318110
2. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT

122.280 €

2. 1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport – športne šole

66.220 €

2. 2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

56.060 €
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Proračunska postavka: 40318110
3. ŠPORTNA
POTREBAMI

VZGOJA

OTROK

IN

MLADINE

S

POSEBNIMI

2.620 €

Proračunska postavka: 40318110
4. ŠPORTNA REKREACIJA

6.758 €

Proračunska postavka: 40318110
5. KAKOVOSTNI ŠPORT

17.300 €

Proračunska postavka: 40318110, 40318030
6. VRHUNSKI ŠPORT
6.1. vrhunski šport
6.2. program pospeševanja vrhunskega športa

42.250 €
12.250 €
30.000 €

Proračunska postavka: 40318110
7. ŠPORT INVALIDOV

4.600 €

Proračunska postavka: 40318110, 40318091
9. DELOVANJE KLUBOV IN DRUŠTEV

78.000 €

Proračunska postavka: 40318024, 40318110, 40318089, 40318107
10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10.1. izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu
10.2. priznanja športnikom športnim delavcem in športnim organizacija
10.3. nagrade za nadpovprečne športne dosežke
10.4. velike mednarodne, državne in občinske prireditve
10.5. delovanje izbrane športne zveze
10.6. mednarodne igre šolarjev

339.581€
3.000 €
7.000 €
300.000 €
8.081 €
8.500 €
13.000 €

Proračunska postavka: 40318023, 40318026
11. SREDSTVA ZA DELOVANJE ŠPORTNEGA ZAVODA RD

607.300 €

Proračunska postavka: 40318031, 40318033, 40318038, 40318083, 40318117, 40318122,
40318134
12. SREDSTVA ZA INVESTICIJE, OBNOVO IN VZDRŽEVANJE
ŠPORTNE INFRASTRUKTURE
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Proračunska postavka: 40318039, 40318110
13. OSTALE NALOGE

10.400 €

V. VELJAVNOST IN UPORABA
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega
razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
6/2010, 13/2011, 1/2013 in 15/2013). Na osnovi interesa, izkazanega na javnem razpisu ter števila in
obsega programov, izbranih za sofinanciranje, lahko na predlog Komisije za šport Mestne občine
Velenje župan s sklepom prerazporedi del sredstev med posameznimi programi v okviru Letnega
programa športa.
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2016 začne veljati naslednji 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: 650-01-0002/2015
Datum: 15. 12. 2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
15/06- UPB 1, 26/2007 in 18/2008) in 42. ter 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 15/2006-UPB 1, 22/2008 in 04/2015) na 10. seji dne 15. 12. 2015 sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2016
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2016 je naslednji:
11. SEJA – 2. februar 2016:

NASLOV AKTA
Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda
Knjižnica Velenje
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda
Knjižnica Velenje
Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo MKČN za obstoječe stanovanjske
objekte v MO Velenje za leto 2016
Končno poročilo NO MOV o nadzoru ŠRZ Rdeča dvorana
za leto 2014
Končno poročilo NO MOV o nadzoru energetske sanacije
Zdravstvenega doma Velenje
Končno poročilo NO MOV o nadzoru poslovno
stanovanjskega objekta Gorica
Končno poročilo NO MOV o nadzoru športnega parka
Konovo
Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na
podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni
občini Velenje za leto 2015
Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v
MOV za leto 2015
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za
leto 2015
12. SEJA – 22. marec 2016:
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Centra za
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Festival
Velenje
Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa
varnosti Mestne občine Velenje
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Velenje za leto 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem
načrtu za vrtičkarsko območje Lubela
Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti
življenja starejših v mestni občini Velenje za leto 2015
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja
invalidov v mestni občini Velenje za leto 2015

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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KVIAZ
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ŽUPAN

predlog

NO
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NO
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predlog
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ŽUPAN

predlog
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osnutek

16. december 2015

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 21-2015 / stran 79

Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2015
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz
proračuna MO Velenje za leto 2015
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov MOV za leto 2015
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
mladinskih projektnih aktivnosti v MOV za leto 2015
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
projektov mladih za dosego ciljev lokalnega programa
mladih v MOV za leto 2015
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za
leto 2015
Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2015
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom
ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne
namene v letu 2015
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu
2015
Poročilo o delu Policijske postaje Velenje v letu 2015
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in
varstva okolja v letu 2015
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v letu 2015
Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe
javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega
linijskega prevoza učencev v MOV od 1.9.2014 do
31.8.2015
Letno poročilo KSSENA za leto 2015
Poročilo o modrih conah v letu 2015
Poročilo Turistično - informacijskega centra Velenje za leto
2015
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje
programov in projektov na področju turizma v mestni občini
Velenje za leto 2015
Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev MOV v 2015
Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno
svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2015"
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh na področju
podjetništva v letu 2015

13. SEJA – 24. maj 2016:
Sklep o imenovanju člana v svet Doma za varstvo odraslih
Velenje

KVIAZ

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena Šola
Fran Korun Koželjski Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Antona Aškerca
Velenje

KVIAZ

predlog

KVIAZ

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Livada Velenje

KVIAZ

predlog

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gorica Velenje

KVIAZ

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Šalek Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Mihe Pintarja Toleda
Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gustava Šiliha
Velenje

KVIAZ

predlog

KVIAZ

predlog

KVIAZ

predlog

Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na
dan 31. 12. 2015
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2016
Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z
odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini
Šmartno ob Paki za leto 2016
Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine
Velenje za leto 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem
načrtu za vrtičkarsko območje Lubela
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem
načrtu kompleksa ob železniški progi za območje urejanja
M4/2 in del območja urejanja S4/5 v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje MOV

ŽUPAN

predlog

ŽUPAN

predlog

ŽUPAN

predlog

ŽUPAN

predlog

ŽUPAN

predlog

ŽUPAN

osnutek

ŽUPAN

osnutek

Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2015
Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2015
Letno poročilo o opravljenih nalogah CSD Velenje za leto
2015
Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa
Velenje za leto 2015
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
programov in/ali projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v MOV za leto 2015
Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2015
Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2015
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine
Velenje za leto 2015
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije
gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni
občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob paki za
leto 2015
Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za leto 2015
Poročilo o izvedbi razpisa za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem 2015
Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa
Velenje za leto 2015

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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14. SEJA – 28. junij 2016:
Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2014
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za
šolsko leto 2016/17
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Komisija za priznanja

predlog

ŽUPAN

predlog

ŽUPAN

predlog

ŽUPAN

predlog

ŽUPAN

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje

KVIAZ

predlog

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

KVIAZ

predlog

Strategija razvoja športa v MO Velenje za obdobje 2015-2023

ŽUPAN

predlog

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017

ŽUPAN

osnutek

16. SEJA – 13. december 2016:
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Velenje za leto 2017

ŽUPAN

predlog

Letni program športa v MO Velenje za leto 2017
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017

ŽUPAN
ŽUPAN

predlog
predlog

Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca
Velenje za šolsko leto 2016/17
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu
kompleksa ob železniški progi za območje urejanja M4/2 in del
območja urejanja S4/5 v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za obstoječo komunalno
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
MOV
Poročilo o delu Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2015
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2015
Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2015
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2015
Poročilo o delu Galerije Velenje
Kakovost zraka v letu 2015 - rezultati meritev onesnaževal v zraku in
obveščanje javnosti v letu 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnova cest v Mestni
občini Velenje za 2016
15. SEJA – 25. oktober 2016:

Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 2015/2016
Poročilo o delu AZ Ljudska univerza za leto 2015
Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2015
Poročilo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mesni
občini Velenje
Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne občine Velenje
»Čisto moje Velenje 2016«
PO POTREBI OZIROMA OSTALO:
 spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov;
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spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov;
razvojni programi posameznih področij;
pravilniki o finančnih intervencijah;
akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva;
spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta;
poročila Nadzornega odbora MOV;
sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju;
sklepi o prenehanju statusa javnega dobra;
spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem MO Velenje za 2016;
spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje.

SEZNANITEV S:
 Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. januarja 2016 do
30. junija 2016;
 Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO
Velenje za leto 2015;
 Poročili o izvrševanju posameznih projektov (CČN, CERO Celje …).
II.
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri zjutraj v
sejni dvorani Mestne občine Velenje:
Zap. št.

Datum

11. seja

2. februar 2016

12. seja

22. marec 2016

13. seja

24. maj 2016

14. seja

28. junij 2016

15. seja

25. oktober 2016

16. seja

13. december 2016

III.
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 032-01-0012/2015
Datum: 15. 12. 2015

Bojan KONTIČ, l.r.
župan Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 9. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na
10. seji dne 15. 12. 2015 sprejel

SKLEP

o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2016
1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016.
2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za razpolaganje v letu 2016 in njihove orientacijske vrednosti,
so določene v PRILOGI 1: “Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine v letu 2016”, ki je sestavni del tega
načrta.
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za
leto 2016 načrtuje v orientacijski vrednosti 1.306.407,97 EUR.
3. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za pridobivanje v letu 2016 in njihove orientacijske vrednosti,
se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za leto 2016«, ki je sestavni del tega
načrta.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2016 načrtujejo v orientacijski višini 201.036,00 EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Številka: 460-02-0002/2015
Datum: 15. 12. 2015					
		
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Šifra in katastrska
občina

963 Paka

964 Velenje

953 Paka

953 Paka

964 Velenje

964 Velenje

957 Škale

964 Velenje

964 Velenje

2669 Paški Kozjak

Zap.št.

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

824
864
767
723
890
870
828
818
833
860
1409
skupaj 9686

3581/9

810/6
810/7
810/8
810/9
817/6
817/7
818/10
818/11
818/12
818/14
818/15

990

1.460
194
340
skupaj 1.994

666
668
669

Predvidena metoda
razpolaganja

travnik

dvorišče

travnik

travnik

travnik

pot

travnik

travnik

parkirišče

Neposredna pogodba.

javni razpis

Neposredna pogodba.

javni razpis

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

zelenica, javno dobro
(stara struga reke
Neposredna pogodba
Pake), stavbno znotraj
UON

Vrsta dejanske rabe

2016-Zemljišča

nepremičnin

sta

Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe. Na podlagi
menjalne pogodbe bo MOV pridobila cesto, odsvojila pa bo
travnik.
Za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednjega zemljišča.
Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO
Velenje. Po izvzemu pa je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO
Velenje pridobila cesto, odsvojila pa opuščeno javno dobro, ki
je postalo last MO Velenje.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo stanovanjskih objektov na območju Škale, kjer poteka
izgradnja komunalne infrastrukture.

Za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednjega zemljišča.

Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na
podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje pridobila toplotno
podpostajo in cesto, odsvojila pa opuščeno javno dobro, ki je
postalo last MO Velenje.

Zaokrožitev parcel.

Zaokrožitev parcel.

Za nakup predlaganih predmetnih
zainteresirana lastnika sosednjih zemljišč.

Zaokrožitev parcel ob stanovanskih objektih.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

5,00

21,86

21,86

35,84

22,00

22,00

15,00

15,00

25,00

10,00

Orientacijska
vrednosti v €/m 2

9.970,00

21.641,40

14.515,04

347.146,24

396,00

6.468,00

225,00

1.575,00

3.875,00

11.050,00

Orientacijska
vrednost v €
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3341/62 - del

664

18

3581/5
3581/8

3358/7
3588/8

15
191
103
skupaj 294

587/10

587/9

105

40
96
178
141
40
66
49
130
60
62
105
95
43
skupna
izmera 1105
103
52
skupna
izmera 155

587/8
587/17
587/19
587/23
587/24
587/25
587/26
587/27
587/28
587/29
587/30
587/31
587/32

2397/206
2397/204

Velikost (m 2)

Parcelna št.

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2016
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

957 Škale

964 Velenje

964 Velenje

965 Laze

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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964 Velenje

964 Velenje

SKUPAJ

10.

9.

964 Velenje

35

112

435

61

686

900

travnik

travnik

travnik

travnik

dvorišče

travnik

stavbno zemljišče

stavbno zemljišče

travnik

javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb

garsonjera, okoli 30 m2

trosobno stanovanje, okoli 100 m2

javna dražba

javna dražba

stanovnjki objekt 82,60 m2, gospodarsko poslopje 109,80
m2

javna dražba

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

javni razpis

Predvidena metoda
razpolaganja

javno zbiranje ponudb

stanovanjski objekt Koroška 14, ID 1199

20,00
22,00
22,00
17,21
15,00

Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe. MOV bo odsvojila
dvorišče, pridobila pa dvorišče na območju Kardeljevega trga za
potrebe garaže.
Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
po geodetski odmeri ter izvzemu iz javnega dobra se z fizično
osebo pripravi menjalna pogodba namesto razlastitve

stanovnje prazno, v slabem gradbenem stanju

objekt v solastnini et.l. in MOV, v slabem gradbenem stanju,
et.l. zantereiran za nakup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

507.000,00

70.000,00

30.000,00

50.000,00

52.000,00

70.000,00
objekt prazen, v slabem gradbenem stanju

50.000,00
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

60.000,00

45.000,00

30.000,00

50.000,00

stanovnje prazno, v slabem gradbenem stanju

stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

Mestna občina Velenje predmetnega poslovnega prostora ne
potrebuje, zaradi česar je prodaja ekonomsko upravičena.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

497.407,97

525,00

1.927,52

9.570,00

1.342,00

13.720,00

39.600,00

6.880,00

421,77

6.560,00

Orientacijska vrednost €

44,00

20,00

0,51

20,00

prodaja zaradi gradnje osrbovanih stanovanj

po geodetski odmeri se pripravi prodajna pogodba z fizično
osebo

Predvidena sklenitev menjalne pogodbe. MO Velenje bo z
menjavo pridobila nepremičnine na območju Trebuše.

Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.

2016 – Stavbe in deli stavb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javna dražba

neposredna pogodba

Neposredna pogodba.

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

dvosobno stanovanje, Šaleška 19, 67,36 m2, ID 3267-77

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

garsonjera, okoli 30 m2

Poslovni prostor v izmeri 85,01 m2; ID ZNAK 964- 3160-61
Naslov Efenkova 61, Velenje

Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta
rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

1406/19-del

646/25

3276

810/11

2531/4

1891/8, 1891/9 - del

344

99
277
137
314
skupaj 827

3253/51
3253/25
3241/17
3241/12

414/1
413/8-del
409/10
409/11-del
409/12

328

3476/6
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8.

967 Kavče

7.

964 Velenje

4.

964 Velenje

964 Velenje

3.

6.

964 Velenje

2.

964 Velenje

964 Velenje

1.

5.

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

SKUPAJ

964 Velenje

11.
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Številka 21-2015 / stran 85

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 Velenje

975 Škale

964 Velenje

1.

2.

3.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.
javni razpis

Javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

stanovanjska stavba z dvoriščem par. št. 877/5;
dvorišče v izmeri 151 m2;
stanovanjska stavba ID 684 v pov. 450,5 m2; leto izgradnje
1965;
gospodarsko poslopje z dvoriščem parc. št. 877/6;:
dvorišče v izmeri 274 m2;
gospodarsko poslopje ID 683 v površini 265 m2; leto
izgradnje 1950;
STAVBNA ZEMLJIŠČA:
parc. št. 876/1; gozd v izmeri 2.169 m2;
parc. št. 876/10, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 1.022 m2;
pot v izmeri 122 m2;
parc. št. 885/2, travnik v izmeri 647 m2;
parc. št. 886/1, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 591 m2;
parc. št. 886/3, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 809 m2;
parc. št. 877/1, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 1.941 m2;
gospodarsko poslopje v izmeri 56 m2; pot v izmeri 36 m2;
parc. št. 877/2; eksterni sadovnjak v izmeri 519 m2;
parc. št. 877/3, eksterni sadovnjak v izmeri 1.660 m2;
parc. št. 877/4, eksterni sadovnjak v izmeri 287 m2;
parc. št. 880/1, njiva v izmeri 423 m2.

poslovna prostora v izmeri 82,19 m2, ki stojita na par. št.
1930/3 in št. 1930/20 ID ZNAK 964 - 1193-4 In ID 9641193/6 na naslovu Kersnikova 2b.

Predvidena metoda
razpolaganja

del parc. št. 3327/13, velikosti približno 1.000 m , na kateri
stoji stanovanjski objekt ID 4463, velikosti 63 m 2

2

Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta
rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

Mestna občina Velenje predmetnih poslovnih prostorov ne
potrebuje, zaradi česar je prodaja ekonomsko utemeljena.

Mestna občina Velenje predmetnega zemljišča in stavbe ne
potrebuje, zaradi česar je prodaja ekonomsko utemeljena.

Za nakup predmetnega zemljišča je zainteresiran najemnik
objekta, ki stoji na predmetnem zemljišču.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

2016 – Zemljišča s stavbami

302.000,00

32.000,00

240.000,00

30.000,00

Orientacijska vrednost €
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SKUPAJ

Zap.št.

SKUPAJ:

Zap.št.

SKUPAJ:

1.

Zap.št.

Šifra in katastrska
občina

Šifra in katastrska
občina

964 Velenje

6.092

Velikost (m 2)

travnik

Orientacijska
vrednosti v
€/m2
33,00

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja
MOV predmetne nepremičnine potrebuje za izgradnjo komunalne
infrastrukture na območju OPPN Stara vas - zahod (tehnološki
park)

2016-Stavbe ali stavbe z deli stavb

Vrsta dejanske
rabe

2016-Zemljišča

Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna številka, naslov,
Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja
vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

2016-Zemljišča s stavbami

Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna številka, naslov,
Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja
vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

773

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2016

0,00

Orientacijska vrednost v €

0,00

Orientacijska vrednost v €

201.036,00

201.036,00

Orientacijska vrednost v €
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 - UPB1, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 10. seji,
dne 15. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
1. člen

S tem odlokom se določa proračun Mestne občine Velenje za leto 2016 (v nadaljevanju:
proračun), postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter obseg
zadolževanja in poroštev javnega sektorja na ravni občine.
2. člen

Proračun za leto 2016 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij1.154.997

36.466.752 EUR
33.148.190 EUR
22.555.746 EUR
14.956.192 EUR
7.292.434 EUR
307.120 EUR
10.592.444 EUR
8.163.156 EUR
12.500 EUR
509.100 EUR
316.685 EUR
1.591.003 EUR
928.276 EUR
465.400 EUR

II. ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

37.259.912 EUR
10.524.928 EUR
2.775.203 EUR
441.017 EUR
6.992.514 EUR
226.194 EUR
90.000 EUR
13.778.802 EUR
43.150 EUR
7.170.332 EUR
2.029.923 EUR

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

462.876 EUR
86.100 EUR
86.100 EUR
1.149.189 EUR
1.149.189 EUR
1.154.997 EUR
EUR
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413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I.–II.)
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4.535.397 EUR
12.283.762 EUR
12.283.762 EUR
672.420 EUR
342.000 EUR
330.420 EUR
- 793.160 EUR

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0 EUR

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0 EUR

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

0 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

2.500.000 EUR
2.500.000 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

1.678.571 EUR
1.678.571 EUR

IX. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)– (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

28.269 EUR
821.429 EUR
793.160 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015
287.910 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016
316.179 EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb,
račun financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov
proračuna občine) ter načrt razvojnih programov so priloge tega odloka in se objavijo na
spletni strani občine.
3. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5 % prejemkov
proračuna. O uporabi sredstev rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati
2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in se uporabljajo za nepredvidene namene,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi teh sredstev odloča župan.
5. člen

Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v zakonu, ki ureja javne
finance, tudi naslednji prejemki:
- prejemki požarne takse po zakonu, ki ureja varstvo pred požarom, ki se uporabijo za
namen, določen v navedenem zakonu;
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prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo za
namen, določen v pogodbi;
prejemki krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in
proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu,
lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih sredstev.
6. člen

Proračunski sklad je Proračunski štipendijski sklad Mestne občine Velenje.
7. člen

Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi
postavkami in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila
zagotovljena sredstva.
Župan o veljavnem proračunu poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna
v 1. polletju leta in z zaključnim računom proračuna.
8. člen

Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu z letnim finančnim načrtom, ki je izkazan
v posebnem delu proračuna.
Uporabniki sredstev prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo, razen če ni z zakonom
drugače določeno. Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme
proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
9. člen

Ožji deli občine lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja župana, razen:
- pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih ocenjena vrednost presega
4.000 EUR brez DDV,
- pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vrednost presega 8.000 EUR
brez DDV ter
- pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo premoženja ožjega dela občine,
ki so brez predhodnega soglasja župana nični.
Ožji deli občine brez predhodnega soglasja občinskega sveta ne smejo sklepati pravnih
poslov, ki se nanašajo:
- na nakup in prodajo nepremičnega premoženja ožjega dela občine ter
- nakup in prodajo delnic, deležev na kapitalu pravnih oseb in drugih naložb v pravne osebe.
10. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske
transfere prevzame obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2016 prevzame obveznosti za namene, za katere so
načrtovana sredstva v letu 2016 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2017, v višini 60 % obsega pravic porabe na kontih za
investicijske odhodke in investicijske transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2016;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 60 % obsega pravic porabe na kontih
za investicijske odhodke in investicijske transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2016.
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Neposredni uporabnik lahko v letu 2016 prevzame obveznosti za namene, za katere so
načrtovana sredstva v letu 2016 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2017, v višini 25 % obsega pravic porabe na kontih za tekoče
odhodke in tekoče transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2016;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 25 % obsega pravic porabe na kontih
za tekoče odhodke in tekoče transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2016.
Ne glede na določbe 2. in 3. odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik prevzema
obveznosti za:
- pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
- najemne oziroma zakupne pogodbe, ki so lahko sklenjene za določen ali za nedoločen čas
z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev;
- koncesijske pogodbe;
- za projekte, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih
sredstev EU in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
11. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 % izhodiščne vrednosti projekta, mora predhodno
potrditi občinski svet, razen spremembe vrednosti projektov nad 20% v primerih, ko se iz
občinskega proračuna financira manj kot 50 % izhodiščne vrednosti projekta.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen

Nove proračunske postavke se uvrstijo v proračun na podlagi odločitve občinskega sveta.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko župan v proračun uvrsti nove
proračunske postavke:
- v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, in
- v primerih, ko s tem zagotovi pravilno izkazovanje odhodkov in drugih izdatkov proračuna
po institucionalni in programski klasifikaciji, s tem, da morajo biti v teh primerih pravice
porabe že zagotovljene s sprejetim proračunom.
13. člen

Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog ob zaključku leta oziroma
na njegovo zahtevo.
14. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

15. člen

Občina se za izvrševanje proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s
črpanjem posojila doma, in sicer za investicije, predvidene v proračunu.
Občina se lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti),
finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova
izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 %
realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za
prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta
sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
V letu 2016 se občina lahko zadolži do višine 2.500.000 EUR za investicije, načrtovane v
proračunu.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg zadolževanja občine.
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16. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg zadolževanja občine, razen če
leto črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem letu.
17. člen

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži
največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg zadolževanja občine.
18. člen

Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih
uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, če se zadolžujejo za investicije in
projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi državnega proračuna in/ali s sredstvi proračuna
Evropske unije, in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
V letu 2016 lahko občina izda poroštva iz prejšnjega odstavka tega člena do skupne višine
1.200.000 EUR, pri čemer skupna višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme
preseči 250.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg zadolževanja občine.
Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poroštva se morata skleniti istočasno.
19. člen

Posle v zvezi z zadolževanjem proračuna po 15., 16., 17. in 18. členu tega odloka sklepa
župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Za posle v zvezi z zadolževanjem po 15. in 17. členu tega odloka mora občina pridobiti
soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje ministra, pristojnega za finance, mora
pridobiti tudi za zadolžitev po 16. členu tega odloka, če leto črpanja in leto odplačila posojila
nista v istem proračunskem letu.
O poslih zadolževanja, za katera po zakonu, ki ureja financiranje občin, ni potrebno soglasje
ministra, pristojnega za finance, in o poslih likvidnostnega zadolževanja odloča in jih sklepa
župan.
20. člen

Posredni proračunski uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s
soglasjem občine, če se zadolžujejo za investicije in projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi
državnega proračuna in/ali s sredstvi proračuna Evropske unije, in imajo zagotovljena
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
V letu 2016 se pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko zadolžijo oz. izdajo
poroštva v skupni višini 1.200.000 EUR, pri čemer skupna višina anuitet v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 250.000 EUR.
Soglasje izda občinski svet.
Izdana soglasja ne štejejo v obseg zadolževanja občine.
Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštva, ki jo sklenejo
posredni proračunski uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim
premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oz. gospodarske javne službe.
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21. člen
22. člen

Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za
nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00
EUR.
23. člen

Župan sprejme načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem za premičnine v
posamični vrednosti nad vrednostjo, določeno z zakonom.
24. člen

Župan lahko do višine 600 EUR odpiše oziroma delno odpiše odplačilo dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi neunovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Kot dolgovi po 1. odstavku tega člena ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih
dajatev.
25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje,
uporablja pa se od 1.1.2016 dalje.

Številka: 403-02-0007/2015-211
Datum: 15. 12. 2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 106. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list
RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 100/2011), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 23/2011 in 15/2013) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
15/2006 – UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 10. seji dne 15. 12. 2015 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne
občine Velenje
1. člen
V Pravilniku o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011 in 15/2013;
v nadaljevanju: pravilnik) se v 11. členu zadnji odstavek poglavja SPLOŠNA MERILA spremeni tako,
da se glasi:
»V kolikor ima društvo več sekcij, se uvrsti v tisto kakovostno skupino, v katero spada najbolje
ocenjena sekcija.«
2. člen
V 11. členu pravilnika se poglavje POSEBNA MERILA spremeni tako, da se glasi:
»POSEBNA MERILA:
A)
pestrost in dodelanost programa:
zelo dobro
dobro
slabo
B)

10 točk
5 točka
0 točk

-

ustreznost finančne konstrukcije:
(jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost)
ustrezno
4 točke
delno ustrezno
2 točka
ni ustrezno
0 točk

C)
-

število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu:
več kot 3 x
3 točke
do 3 x
2 točki
1x
1 točka
nikoli
0 točk

D)
-

vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, kulturni dogodki):
več kot 1 x
5 točk
vsaj 1 x
3 točke
nikoli
0 točk

E)
organizacija izobraževanj za člane društva v preteklem letu:
da
3 točke
ne
0 točk
Točke za organizacijo izobraževanja se priznajo le ob predložitvi potrdila o izobraževanju.
F)
-

število sekcij v društvu:
več kot tri
vsaj dve
ena

5 točk
3 točke
0 točk

Maksimalno število točk po posebnih merilih pri posameznem ocenjevalcu je 30.
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Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na
osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Najvišje možno število točk po splošnih in posebnih merilih pri posameznem ocenjevalcu je 100.«
3. člen
V 11. členu pravilnika se poglavje DODATNA MERILA spremeni tako, da se glasi:
»DODATNA MERILA:
A) Dodatek za vrhunske dosežke:
Društva, ki so v preteklem letu prejela najvišja državna priznanja in/ali so se širše uveljavila na
mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco (zlato priznanje), prejmejo dodatnih 30 točk
za kakovostno raven dejavnosti.
»B) Dodatek za obletnico delovanja:
V letu, ko društvo praznuje okroglo obletnico, za vsako okroglo obletnico prejme dodatnih 5 točk, in
sicer:
- obeležitev 10-letnice delovanja: 5 točk,
- obeležitev 20-letnice delovanja: 10 točk,
- obeležitev 30-letnice delovanja: 15 točk,
- za vsako nadaljnjo desetletnico dodatnih 5 točk.«
C) Dodatek za izdelavo oz. ažuriranje spletne strani društva:
Društvo, ki ima izdelano in ažurirano spletno stran prejme dodatnih 10 točk.«
D) Dodatek glede na število aktivnih članov:
Društvo lahko prejme dodatne točke glede na pridobljeno izjavo o številu aktivnih članov, ki so plačali
letno članarino:
- do 15 aktivnih članov: 5 točk
- od 16 do 25 aktivnih članov: 10 točk
- od 26 do 40 aktivnih članov: 15 točk
- nad 40 aktivnih članov: 20 točk
E) Dodatek za sodelovanje z Zvezo kulturnih društev Šaleške doline (v nadaljevanju: ZKD):
Društvo lahko prejme dodatne točke za sodelovanje z ZKD, in sicer:,
- odzivnost društva pri sodelovanju v projektih ZKD in JSKD: 5 točk,
- obveščanje ZKD o dogodkih društva: 5 točk.
F) Dodatek za izdajo publikacij (revije, časopisi, …):
Društvo prejme dodatnih 30 točk točk za izdajo publikacij.
Zadnji odstavek 11. člena »Uporaba meril« se dopolni s stavkom:
»Na osnovi dodatnih meril lahko prijavitelji pridobijo še dodatne točke, ki se prištejejo točkam, ki jih
prijavitelji pridobijo po splošnih in posebnih merilih.«
4. člen
V 12. členu pravilnika se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kulturni projekti se vrednotijo na osnovi naslednjih meril:
a. izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
projekta, uresničevanje ciljev lokalnega programa kulture,
b. reference prijavitelja,
c. predvidena dostopnost projekta,
d. finančna konstrukcija projekta,
e. pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev),
f. sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih dveh letih.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje

Število točk
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izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost
vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta, uresničevanje ciljev
lokalnega programa kulture
reference prijavitelja
predvidena dostopnost projekta
finančna konstrukcija projekta
pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev)

do 60 točk

sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih
dveh letih

do 5 točk

do 5 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk

A) Izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
projekta, uresničevanje ciljev lokalnega programa kulture
do 60 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po
merilu A, je 60.
-

B) Reference prijavitelja bodo ocenjene na naslednji način:
- trije ali več izvedenih projektov
- en ali dva izvedena projekta
- nobenih izvedenih projektov

5
2
0

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu
B, je 5.
C) Predvidena dostopnost projekta bo ocenjena na naslednji način (ocenjuje se en parameter):
- ZA PRIREDITVE:
-

1. Število obiskovalcev bo ovrednoteno na naslednji način:
- do 50 obiskovalcev
- od 51 do 150 obiskovalcev
- od 151 do 250 obiskovalcev
- nad 250 obiskovalcev

0
2
3
5

-

2. Število ponovitev projekta bo ovrednoteno na naslednji način:
- ena ponovitev
- dve ponovitvi
- vsaj tri ponovitve

1
3
5

- ZA NOSILCE ZVOKA:
-

- do 50 izvodov
- od 51 do vključno 100 izvodov
- nad 100 izvodov

3
5
10

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu
C, je 10.
D) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja
• projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
• pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV
-

Opredelitev virov financiranja bo ovrednotena na naslednji način:
- zelo dobro
3
- dobro
1
- slabo
0
Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji način:
- zelo dobro
3
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1
0

Pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV bo ovrednotena na naslednji način:
Delež pričakovanega sofinanciranja MOV
Število točk
od

do
10%

4

11%

25%

2

26%

50%

1

več kot 50%

0

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu
D, je 10.
-

E) Pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev) bo ocenjen na naslednji način:
- projekt je ključnega pomena
10
- projekt je zelo pomemben
7
- projekt je pomemben
5
- projekt ni pomemben
0
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu
E, je 10.
F) Sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih dveh letih

5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po
merilu F, je 5.
5. člen
V 13. členu pravilnika se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek:
»Na razpisno področje C se ne morejo prijaviti društva z izdajo revij in časopisov, saj se ta dejavnost
financira v okviru rednega letnega programa društva.«
V 13. členu pravilnika se za novim, tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek:
»Pri projektih za sofinanciranje izdaje CD-jev in DVD-jev se za vrednotenje uporabljajo merila za
razpisno področje B – kulturni projekti«.
V 13. členu pravilnika se merilo E spremeni tako, da se glasi:
E) Sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih dveh letih

5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po
merilu E, je 5.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0004/2007-550
Datum: 15. 12. 2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) - v nadaljevanju
besedila ZPNačrt ter 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB, Uradni vestnik MOV, št.
07/2015) župan Občine Šmartno ob Paki sprejme
SKLEP
O ZAČETKU PRIPRAVE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE »C (4) 2d«
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
»C (4) 2d«, v nadaljevanju OPPN
Na podlagi Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje od leta
1986 – 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje od leta 1986 –
1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnjen 1997, 1997/1, 1997/2, 2002 in 2009 (Uradni
vestnik MOV, št. 7/98, 10/99, 8/00, 14/04 in 24/12) in Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob
Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 - uskladitve 2012 (Uradni vestnik
MOV, št. 18/2013 in popravek 4/14, 39/14, 2/15 in 10/2015) se začne postopek priprave OPPN za
območje C(4)2d, za katerega je v zgoraj omenjenih odlokih predvidena izdelava izvedbenega
prostorskega akta – OPPN. Območje predvidene ureditve predstavlja del obstoječe morfološke enote
namenjene ureditvam centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja
historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih,
socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.
II. Območje urejanja
Območje predvidenega urejanja meri približno 1,3 ha in obsega zemljiške parcele št. 133/2, 138/1,
139/2, 140/1, 142/2 in 142/4 ter del parcel št. 128/2, 130, 133/3, 142/4, 143/1 in 752/1, vse k.o.
Šmartno ob Paki.
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno
prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav
gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja. Podrobno je potrebno
urediti javno pot JP 908001, ki bo glavna prometna povezava omenjenega območja.
Predmet izdelave OPPN so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov,
da bo zagotovljeno izvajanje centralnih dejavnosti, trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih,
zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in bivalnih dejavnosti.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz prostorskih aktov
občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev
urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov in
lokalne skupnosti.
Prostorske ureditve OPPN bodo temeljile na:
- analizi stanja prostora in dejanske rabe
- idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi pobude investitorja in programskih izhodišč
občine,
- idejni zasnovi predvidenih objektov
- idejni zasnovi krajinskih ureditev
- idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje,
- idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in zunaj območja urejanja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti
in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
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V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi
med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska
strokovna služba skupaj z izdelovalcem OPPN, in ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi
druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev
urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine
Šmartno ob Paki.
V. Oblika in vsebina
OPPN se po postopku, vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske
zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12);
– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo
pripravi skladno z določili veljavne zakonodaje.
VI. Roki izdelave
+----------------------------+-------------------+-------------+
|
Faza
|
Rok izdelave
|
Nosilec
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Sklep o pripravi OPPN,
| december 2015
|občina
|
|objava sklepa in izbira
|
|
|
|izdelovalca
|
|
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev | januar 2016
| izdelovalec |
|smernic in odločitve o
|
|
|
|potrebnosti izvedbe CPVO
|
|
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Pridobitev odločbe MOP o
| januar 2016
| izdelovalec |
|potrebnosti izvedbe CPVO
|
|
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Pridobivanje in
| februar 2016
| izdelovalec |
|usklajevanje smernic
|
|
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN
| marec 2016
|izdelovalec |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Javno naznanilo javne
| april 2016
|občina
|
|razgrnitve in javne
|
|
|
|obravnave OPPN
|
|
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Javna razgrnitev in javna
| maj 2016
|občina,
|
|obravnava
|
|izdelovalec |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Stališča do pripomb in
| junij 2016
|izdelovalec, |
|uskladitev stališč
|
|občina
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Predlog OPPN za pridobitev | julij 2016
|izdelovalec |
|mnenj
|
|
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Pridobivanje in
| avgust 2016
|izdelovalec |
|usklajevanje mnenj
|
|
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Predlog OPPN za sprejem
| september 2016
|izdelovalec |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Izdelava končnega dokumenta | september 2016
|izdelovalec |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Objava odloka o OPPN
| oktober 2016
|občina
|
+----------------------------+-------------------+-------------+
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VII. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice in k predlogu OPPN mnenja, so:
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor
- Slovenske železnice d.o.o. Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
- MOP – ARSO, Urad za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 LJUBLJANA (CPVO)
- Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 LJUBLJANA
- Telemach Velenje d.o.o., Rudarska 6, 3320 Velenje ,
- Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega
omrežja, Lava 1, 3000 CELJE
- Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 CELJE
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
- Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
- drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku
priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev
smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec
OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi.
VIII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Sredstva za izdelavo geodetskega posnetka, idejnih zasnov in vseh potrebnih strokovnih podlag, ki jih
bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami v okviru
postopka CPVO (v kolikor bo potrebna njegova izvedba ) in celotno izdelavo OPPN bo zagotovil
investitor Občina Šmartno ob Paki, ki je tudi naročnik OPPN. Za izdelavo program opremljanja za
območje OPPN, ki je njegov sestavni del prav tako poskrbi naročnik OPPN.
IX. Objava in začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje in na spletni strani Občine Šmartno ob
Paki ter začne veljati z dnem objave.

Št. :3505-0003/2015-1
Šmartno ob Paki,dne 10.12.2015
Župan
Občine Šmartno ob Paki
Janko KOPUŠAR, s.r.
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