
Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 in 22/08)

sklicujem

nadaljevanje 27. seje Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 2. februarja 2010, ob 8. uri
in

28. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 2. februarja 2010, po končani 27. seji
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  župan Mestne občine Velenje
     Srečko MEH s.r.

18. januar 2010 Številka: 31032-04-0002/2006-101

glasilo št. 31
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Predlog dnevnega reda za nadaljevanje 27. seje Sveta MOV,  2. februar 2010, ob 8. uri
1. Poročilo o plazovih v Mestni občini Velenje ................................................................................Glasilo št. 30, stran 141
2. Odgovori na pobude in vprašanja

Predlog dnevnega reda za 28. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek, 2. februarja 2010 
1. Potrditev zapisnika 27. seje sveta ...................................................................................................................................4
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega Javnega zavoda Ljudska univerza Velenje ..........priloga 
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče .............priloga 
5. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Komisije za mladinska vprašanja 
           Mestne občine Velenje ...........................................................................................................................................priloga 
6. Predlog Sklepa o potrditvi investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini ........................... 15
7. Predlog Sklepa o potrditvi investicijskega  programa dograditve in obnove na sistemu odvajanja in čiščenja

 komunalnih odpadnih voda ..........................................................................................................................................24
8. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec k odtujitvi nepremičnine, parc. št. 749/2, 

k.o.  Škale ......................................................................................................................................................................37
9. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne 

opreme na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Velenju ..................................................................................85
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

osnovnih šol v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku) ................................................................................39
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

CVIU - Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (po skrajšanem postopku) ..................................40
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje (po skrajšanem postopku) .................................................................... 41
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojnovarstvenega zavoda Velenje

v Javni zavod Vrtec Velenje (po skrajšanem postopku) ..............................................................................................43
14. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih površin

v Mestni občini Velenje ...........................................................................................................................................priloga
15. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin ....priloga 
16. Predlog Pravilnika o standardih za urejanje in čiščenje javnih površin ................................................................priloga
17. Osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda

Hrastovec – vrh KS Škale - Hrastovec v Velenju .........................................................................................................44
18. Poročilo o poskusnem izvajanju prevoza potnikov v mestnem prometu od 1. septembra 2009 do

31. decembra 2009 ............................................................................................................................predstavitev na seji
19. Poročilo o uresničevanju programa varnosti v cestnem prometu SPV-MOV za leto 2009 .............predstavitev na seji
20. Poročilo o delu dijakov in študentov v projektu “Čisto moje Velenje 2009” .................................................................56
21. Poročilo o delovanju Medobčinske lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti z drogami

v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2009 ......................................................58 
22. Letno poročilo Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2009 .............................................................................73
23. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2009 ...................................59
24. Poročilo o izvedbi postopka za podelitev koncesije lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje in obnavljanje 

občinskih javnih cest, vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, 
ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja ter odvoz in
hrambo  zapuščenih vozil ..............................................................................................................................................65

25. Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno svetovanje za občane MOV v letu 2009” ..........predstavitev na seji
26. Poročilo Policijske postaje Velenje ....................................................................................................predstavitev na seji
27. Odgovori na pobude in vprašanja 

V vednost:
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov, postavljena na 27. seji Sveta Mestne občine ..................................................67
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Predlog

ZAPISNIK 27. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne  
22. 12. 2009 z začetkom ob 8. uri, končala pa se je ob 14.20.

Sejo je vodil župan Srečko MEH, zapisnik je pripravila Brigita 
FUČIK.

Župan Srečko MEH  je otvoril sejo in ugotovil, da je od skupnega 
števila 33 članov sveta, prisotnih 29 članov in je svet sklepčen. 

Opravičila sta se naslednja člana sveta: Marjan HIRŠL in 
Cvetka RIBARIČ LASNIK.

Poleg Glasila Sveta Mestne občine Velenje št. 30 so člani sveta 
prejeli še:
- Prilogi h glasilu št. 30/1 in 30/2
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 

opombami 
- Tabela časovne prisotnosti svetnikov na 26. seji Sveta 

MOV, dne 24. novembra 2009 
- Odgovor Premogovnika Velenje na svetniško vprašanje, 

postavljeno na 26. seji Sveta MOV 
- Odgovor Komunalnega podjetja Velenje na vprašanje 

mestnega svetnika g. Benjamina Strozaka glede 
sorazmernosti stroška dela in števila delovnih ur 

- Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike 
Slovenije o pravilnosti poslovanja Mestne občine Velenje 
v letu 2007 

- Voščilo Vrtca Velenje 
- Ocena vrednosti koncesijske dajatve za izvajanje lokalne 

gospodarske javne službe 
- Razširitev dnevnega reda 27. seje Sveta MOV
- Zapisnik Komisije za pripravo statuta  občine, poslovnika 

sveta in pravna vprašanja
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo in finance
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja
- Zapisnik Komisije za spremljanje dela Medobčinskega 

inšpektorata
- Zapisnik sestanka skupne predstavitve novega standarda 

ravnanja z odpadki v Šaleški dolini, ki je bil v ponedeljek, 
14. decembra 2009

- Zapisnik skupnega delovnega sestanka članov in članic 
svetov občin in članov in članic delovnih teles za področje 
GJS Občine Šmartno ob Paki, Občine Šoštanj in Mestne 
občine Velenje, ki je bil v torek, 15. decembra 2009

- Zapisnik sestanka Sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin

Za sejo je bil predlagan naslednji 
DNEVNI RED:
1.  Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2.   Vprašanja in pobude članov sveta
3.   Predlog Sklepa o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje 

in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in  lastni ceni za 
zbiranje in prevoz  bioloških odpadkov 

4.   Predlog Sklepa o pripojitvi družbe 
5.   Predlog Sklepa o določitvi višjega normativa v oddelkih 

Vrtca Velenje za šolsko leto 2009/2010 
6.   Akt o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije 
7.   Predlog Sklepa o članstvu v Združenju mestnih občin 

Slovenije 
8.  Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih za 

dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic 
        naravnih nesreč 
9.   Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih in 

postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte 
10.  Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in 
        varstvo okolja« 
11.  Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave “Urad za okolje in prostor SAŠA regije” 
12.  Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 

občini Velenje 
13.  Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za opremljanje s 
        kanalizacijo za odvod prečiščene odpadne in  padavinske 

vode na območju zahodnega dela  Podgorja  
        v Velenju 
14.  Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda
        Vodončnik Paka v Velenju 
15.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
        celote 03, KS Plešivec, Paka in Bevče (PUP 03) 
16.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor
        planske celote 04 
17.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
      celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, 

Podgorje in Tajna (PUP 05) 
18.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
     celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, 

Silova in Laze (PUP 06) 
19.   Osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 

javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni 
občini Velenje 

20. Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev 
koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih 

        površin v Mestni občni Velenje 
21.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
        posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
22.   Predlog Sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v 

Mestni občini Velenje za leto 2010 
23.   Predlog Sklepa o potrditvi  programa  odvajanja in čiščenja 

odpadne in padavinske vode v Mestni občini Velenje za 
leto 2010 

24.   Predlog okvirnega program dela Sveta MOV za leto 2010 
25.  Poročilo o delu Območnega združenja Rdečega križa 

Velenje za leto 2008 
26.   Poročilo o delu osnovnih šol v šolskem letu 2008/2009 
27.  Poročilo o delu Centra za vzgojo, izobraževanje in 

usposabljanje v šolskem letu 2008/2009 
28.  Poročilo o plazovih v Mestni občini Velenje 
29.  Odgovori na pobude in vprašanja
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Župan Srečko MEH je predlagal, da se z dnevnega reda 
umakne naslednja točka: 
- točka 12: Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Mestni občini Velenje
Točka je bila umaknjena.

Župan Srečko MEH je predlagal, da se dnevni red razširi z 
naslednjimi točkami:
- točka 8: Predlog Sklepa o ohranitvi statusa javnega 

podjetja
- točka 9: Predlog Sklepa o menjavi zemljišč
- točka 10: Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Športni park 

Velenje v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010-
2013

- točka 26: Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega 
sodišča Republike Slovenije o pravilnosti poslovanja 
Mestne občine Velenje v letu 2007

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da dnevni 
red razširi tako, da se na dnevni red uvrstijo naslednje točke:
- točka 8: Predlog Sklepa o ohranitvi statusa javnega 

podjetja
- točka 9: Predlog Sklepa o menjavi zemljišč
- točka 10: Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Športni park 

Velenje v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010-
2013

- točka 26: Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega 
sodišča Republike Slovenije o pravilnosti poslovanja 
Mestne občine Velenje v letu 2007

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

Župan Srečko MEH je predlagal da se po skrajšanem postopku 
obravnava naslednja točka:
- točka 23: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava naslednja točka:
- točka 23: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 

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

Prisotnih je bilo 30 članov. 
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: 27. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala 
po naslednjem
DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta

3. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje 
in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in  lastni ceni za 
zbiranje in prevoz  bioloških odpadkov

4. Predlog Sklepa o pripojitvi družbe
5. Predlog sklepa o določitvi višjega normativa v oddelkih 

Vrtca Velenje za šolsko leto 2009/2010
6. Akt o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije
7. Predlog Sklepa o članstvu v Združenju mestnih občin 

Slovenije
8. Predlog Sklepa o ohranitvi statusa javnega podjetja
9. Predlog Sklepa o menjavi zemljišč
10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Športni park Velenje v 

Načrt razvojnih programov za obdobje 2010-2013
11. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih 

za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč

12. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih in 
postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte

13. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo 
okolja«

14. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave “Urad za okolje in prostor SAŠA regije”

15. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za opremljanje s 
kanalizacijo za odvod prečiščene odpadne in  padavinske 
vode na območju zahodnega dela  Podgorja v Velenju

16. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda 
Vodončnik Paka v Velenju

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
03, KS Plešivec, Paka in Bevče (PUP 03)

18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske 
celote 04

19. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, 
Podgorje in Tajna (PUP 05)

20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in 
Laze (PUP 06)

21. Osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni 
občini Velenje

22. Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev 
koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih v 
Mestni občini Velenje

23. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje

24. Predlog Sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v 
Mestni občini Velenje za leto 2010

25. Predlog Sklepa o potrditvi  programa  odvajanja in čiščenja 
odpadne in padavinske vode v Mestni občini Velenje za 
leto 2010

26. Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča 
Republike Slovenije o pravilnosti poslovanja Mestne 
občine Velenje v letu 2007

27. Predlog Okvirnega programa dela Sveta MOV za leto 
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2010 
28. Poročilo o delu Območnega združenja Rdečega križa 

Velenje za leto 2008
29. Poročilo o delu osnovnih šol v šolskem letu 2008/2009
30. Poročilo o delu Centra za vzgojo, izobraževanje in 

usposabljanje v šolskem letu 2008/2009
31. Poročilo o plazovih v Mestni občini Velenje
32. Odgovori na pobude in vprašanja

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine 

Velenje

Član sveta Drago MARTINŠEK je podal pripombo k 15. točki 
dnevnega reda na stran 9., saj ni bil sprejet modificiran sklep 
zato prosi da se amandma zapiše tako kot je bil sprejet.

Prisotnih je 30 bilo članov. 
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 26. seje Sveta Mestne občine Velenje 
s pripombo.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude svetnikov

Zap. št. 240
Članica sveta Dragica POVH je postavila naslednji pobudi:
1. Predlagala je, da naj se v imenu mestnega sveta in 

občanov znova pošlje opomin oz. kritika na DARS zaradi 
neprimerno opravljenega dela na cesti Velenje – Arja Vas - 
otoki in križišča na cesti so slabo vidni in prihaja do velikih 
zastojev, tudi svetlobna signalizacija je slaba. 

2. Pobuda izvajalcem pluženja, da naj svoje delo opravljajo 
učinkoviteje, bolj vestno in skrbno, saj pri prvem pluženju 
niso bili pozorni in so poškodovali cestišče. 

Zap. št. 241
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednji pobudi:
1. Predlagal je, da se na novem Avtobusnem postajališču 

Velenje namestijo lesene klopi za sedenje, saj betonske 
mize, ki so trenutno tam nameščene niso primerne.

2. Pohvalil je novoletno okrasitev in osvetlitev mesta. 
Meni, da je Veleja Park primerno osvetljen, avtobusno 
postajališče je pa po njegovem mnenju zelo dominantno s 
svojo okrasitvijo. Predlagal je da se osvetli še osrednji rob 
na Šaleškem gradu in sicer s 3-D tehniko. 

Zap. št. 242
Član sveta Jurij TERGLAV je podal naslednjo pobudo in 
vprašanje:
1. Podal pobudo koncesionarju za pluženje in čiščenja 

snega, da naj bolje opravljajo svoje delo, saj so po prvem 

snegu ostala parkirišča neočiščena. 
2. Zanimalo ga je kako je s smučiščem v Šaleku, ali bo le to 

še kdaj obratovalo. 

Zap. št. 243
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednjo pobudo:
1. Podal je pobudo v imenu KS Pesje in sicer so predlagali, 

da bi se na križišču v Pesju, kjer se zavija proti trgovini, 
naredil otok, saj gre za zelo prometno cesto na kateri še 
vedno predvsem motoristi zelo divjajo. 

Zap. št. 244
Članica sveta Maja HOSTNIK je podala naslednjo pobudo in 
vprašanje:
1. Predlagala je, da bi se na novem krožišču pri stari 

avtobusni postaji, kljub podhodu na drugi strani, naredil 
prehod za pešce. 

2. Zanimalo jo je zakaj v letošnjem zimskem času ni v Velenju 
drsališča. 

Zap. št. 245
Član sveta Franc SEVER je podal naslednje pobude in 
vprašanja:
1. Opozoril je, da v odloku o opremljanju in merilih 

komunalnega prispevka za javno kanalizacijo Plešivec ni 
bil narejen pravi izračun. Predlagal je, da se ta problem 
odpravi. 

2. Predlagal je, da bi lahko svetniki pomagali oz. sofinancirali 
izgradnjo kanalizacije Plešivec in sicer tako, da bi se 
odpovedali sejninam.

3. Zanimalo ga je kako so urejene zadeve glede javnih 
razpisov za ravnatelje šol. Ali so te zadeve usklajene z 
zakonom. 

4. Podal je pobudo, da se na cesti Arja vas - Velenje konča tisti 
del, kjer se je delal odcep za Lipje, saj so tam ostali jaški. 
Potrebno je tudi urediti nekaj v zvezi z javno razsvetljavo 
na tem območju. 

Zap. št. 246
Član sveta Benjamin STROZAK je podal naslednjo pobudo:
1. Predlagal je, da se svetniki in občani vključijo v akcijo 

»Očistimo Slovenijo«.

Zap. št. 247
Član sveta Jožef KAVTIČNIK je podal naslednjo pobudo:
1. Predlagal je, da se v javnem zavodu ustanovi strokovna 

služba, ki bo prevzela nadzor in koordinacijo sredstev z 
predsedstvom kot institucijo 

Zap. št. 248
Članica sveta Tatjana STRGAR je podala naslednji pobudi:
1. Predlagala je, da bi se ljudje morali osvestiti oz. naučiti 

vožnje v krožnem križišču pod skakalnico. 
2. Zanimalo jo je ali se je zaradi postavitve radarjev na 

določenih lokacijah v Velenju kaj zmanjšala hitrost 
voznikov. 

Zap. št. 249
Članica sveta Katarina PRAZNIK je postavila naslednje 
pobude in vprašanja:
1. Zanimalo jo je kako stojimo z zadevo na Kardeljevem trgu, 

kako je z ureditvijo trga. 
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2. Zanimalo jo je kaj bo s parkirišči za invalide pri bazenu 
3. Predlagala je, da bi predstavili rezultati analize želja v 

športu med osnovnošolci. 

Zap. št. 250
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil naslednji 
vprašanji:
1. Zanimalo ga je ali je bila preučena pobuda KS Vinska 

Gora v zvezi s 3. fazo vodovoda. 
2. Želel je izvedeti ali je mogoče dobiti seznam pobratenih 

občin in mest z Mestno občino Velenje. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k lastni ceni za 

zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov 
in  lastni ceni za zbiranje in prevoz  bioloških 

odpadkov

Predstavnika predlagatelja Janez HERODEŽ in Marjan 
KOTNIK sta predstavila predlog sklepa.

Župan Srečko MEH  je povedal, da je tehnični pravilnik 
že sprejet, odraz pravilnika je bil standard, ki ga je občina 
določila, cena je bila previsoka, zato se je črtalo, kar se je dalo. 
Odpadki se bodo vozili v Celje, cena se je povišala in sedaj 
obstajajo novi standardi. Center za zbiranje odpadkov ostaja 
in nespremenjeno obratuje. Delovna skupina se je pogosto 
sestajala, opravila je veliko dela, reševala položaj podjetja, ki 
od tega živi in skušala ublažiti previsoko ceno. Standardi za 
ekološke otoke je potrebno zvišati in narediti vse na področju 
ločenega zbiranja odpadkov. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je v imenu Sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin povedal, da so na svetu razpravljali o 
gradivu ter povedal, da so se zelo bali odvoza odpadkov v Celje. 
Vloženega je bilo ogromno dela, cena je žal takšna kakršna je, 
posel je donosen. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
sklep podpira, opozoril pa je, da je potrebno stalno obveščanje 
in osveščanje občanov v zvezi z ravnanjem z odpadki.

Član sveta Franc SEVER je želel izvedeti koliko časa bo 
potrebno, da pričnemo plačevati dejansko ceno za toliko 
odpadkov kolikor jih posameznik proizvede.

Član sveta Anton DE COSTA se je strinjal s predlogom 
predhodnika in poudaril, da je potrebno delati v tej smeri. V 
zvezi s sortiranjem odpadkov pa je menil, da je potrebno 
razširiti paleto odpadkov, predvsem kar se plastike tiče, saj 
plastika niso samo plastenke. Zanimalo ga je tudi kako je z 
sortirnim regijskim centrom, ali še obstajajo ambicije ali so le 
te opuščene.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je povedal, da sklep podpira, 
a je želel izvedeti kdo je dejansko dobil koncesijo in kolikšen 
delež stroška je sam prevoz odpadkov v Celje ter kako je s 
čiščenjem ekoloških otokov.

Predstavnik predlagatelja Marjan KOTNIK je povedal, da 
pričakuje, da se bo zakonodaja spremenila v smislu, da bo 
prisilila koncesionarje na izračun cene po volumnu. Vezano za 
sortiranje odpadkov je povedal, da se bo paleta le teh razširila 

in da bodo občani o tem obveščeni. Za sortirni regijski center 
so zbrana gradbena in okoljevarstvena dovoljenja. Kdo je 
dobil koncesijo je podrobno razloženo v 4. točki, cena samega 
prevoza pa predstavlja 10% cene. Čiščenje ekoloških otokov 
pa spada v okvir koncesionarja, ki bo za tovrstno delo zbral 
posebno ekipo.

Župan Srečko MEH je povedal, da je v prihodnosti predvidena 
rumena kanta za razširjeno paleto plastike. Zbirni regijski center 
bo, vendar ne na lokaciji Škalskega jezera, v teku je iskanje 
ustrezne lokacije. Koncesija je bila podeljena podjetju ROSIO.

Član sveta Matija BLAGUS je podal pobudo in sicer je predlagal 
ob kalkulaciji tudi pokalkulacijo po dveh mesecih.

Prisotnih je bilo 30 članov. 
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje in prevoz mešanih 
komunalnih odpadkov in  lastni ceni za zbiranje in prevoz  
bioloških odpadkov.

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

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o pripojitvi družbe

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je predstavila 
predlog sklepa.

Član sveta Franc SEVER je želel izvedeti zakaj mora biti 
Komunalno podjetje povsod zraven, za kakšno politiko gre. 
Prosil je za razmislek o ureditvi komunalnega dela in razporeditvi 
dela.

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je povedala, da 
so trenutno to samo osnutki, verjetno se bo kasneje pokazalo, 
da ni smiselno zapisati tako majhnega deleža Komunalnemu 
podjetju. 

Župan Srečko MEH je povedal, da so na razpisu za 
koncesionarja zahtevali najmanj 26% delež, takrat je PUP 
Saubermacher ponudil 49% delež, ostalo je preračunano.

Član sveta Benjamin STROZAK je vezano za deleže želel 
izvedeti ali je občini v interesu, da je delež čim večji ali čim 
manjši. Trenutno mu deleži in zneski niso jasni, saj primerjave 
ne grejo skupaj oz. zapisana razdelitev obračunsko ne gre 
skupaj.

Član sveta Franc SEVER je želel izvedeti ali 26% delež vseh 
treh občin zdrži v večinskem deležu in od kod ta delež izhaja in 
kaj se bo zgodilo, če bo samo ena od občin želela uveljavljati 
delež. 

Župan Srečko MEH je povedal, da tovrstna nevarnost obstaja, 
sedaj imajo občine kontrolni delež, a do težav še vedno lahko 
pride.

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je povedala, da 
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je govora o vrednosti PUP Saubermacherja kateremu se bo 
pripojil ROSIO, delež pa je stvar pogajanja.

Član sveta Andrej KUZMAN je vezano za četrto stran želel 
povedati, da zapisana enačba napačna in se po njej ne da 
popolnoma ničesar izračunati.

Župan Srečko MEH je povedal da bodo preverili enačbo.

Prisotnih je bilo 28 članov. 
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa o 
pripojitvi družbe.

Za predlog je glasovalo 22 prisotnih članov sveta. 
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog sklepa o določitvi višjega normativa v 

oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2009/2010

Predstavnik predlagatelja Darko LIHTENEKER je predstavil 
predlog sklepa. 

Prisotnih je bilo 23 članov. 
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa o 
določitvi višjega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko 
leto 2009/2010.

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

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Akt o ustanovitvi Združenja mestnih občin 

Slovenije

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je predstavila akt. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je povedal, da obstaja strah, da 
bodo skupnosti dodatno obremenile javne finance, ne razume 
zakaj najprej strokovnjaki ne naredijo in predstavijo pametnih 
predlogov, saj je napočil čas, ko je potrebno prenehati z 
izčrpavanjem proračuna.

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je povedala, da ne 
obstajajo načrti zaposlovanja novih ljudi, saj ni strokovnjaka, ki 
bi lahko pokrival celotno območje občine. Pri posvetovanju gre 
za dejstvo, da se lahko pogovarjaš z nekom, ki ima podobne 
težave in najdeš rešitve. Z aktom in sprejemom sklepa se 
bo omogočilo direktorjem občinskih uprav, da si medsebojno 
pomagajo in skupaj iščejo rešitve in predloge.

Župan Srečko MEH je povedal, da gre tukaj za reprezentančnost 
in predlog vseh županov, ki se zavedajo položaja na finančnem 
področju. Predlagal je sprejem akta in sklepa.

Član sveta Drago MARTINŠEK je povedal, da so muke in 
tegobe občin vsem dobro znane zato razume predlog, želel pa 

je izvedeti kako lahko to združenje pripomore na mednarodni 
ravni.

Član sveta Franc SEVER je povedal, da je razumel, da se 
začasno nihče ne zaposli in koga bo to združenje bremenilo in 
predlagal, da se vse dodobra dokumentira. Izrazil je mnenje, 
da je sam zelo skeptičen okoli teh združenj, saj veliko občin niti 
nima županov v službi občine. Ne nasprotuje združenju, a ne 
vidi pozitivnih učinkov le tega.

Član sveta Anton DE COSTA je povedal, da imajo vse občine 
en glas in da gre tukaj za dejstvo, da se teža občin skozi 
združenje ojača. Zanimali pa ga je, kakšno bo razmerje med 
veliki in manjšimi občinami v tem združenju.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je povedal, da ima nova 
skupnost namen združit interese pri čemer bo Ljubljana 
izločena, sam je mnenja, da bo to združenje kratkega veka.

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je povedala, da 
trenutno združenje ne more pridobiti reprezentativnosti, saj mu 
pogoji in akti tega ne dovoljujejo, saj 11 občin ne predstavlja 
30% celote. Poudarila je da predstavniki občin sodelujejo 
na mednarodni ravni, a ne kot združenje, z združenjem bi si 
pridobili več možnosti. Z zadnjim zakonom financiranja občin 
se je izenačilo financiranje mestnih občin in ostalih občin kljub 
temu da je obseg dela popolnoma drugačen. Tudi to je eden od 
razlogov zakaj morajo mestne občine stopiti skupaj in poskrbeti 
za spremembe v zakonodaji. Zakon opredeljuje, da je potrebno 
določiti status posebnih občin, potrebno je jasno ločiti občine, 
saj si te niso enake.

Član sveta Franc SEVER je povedal, da občina plačuje za 
prijavljenega občana in ne tistega, ki v občini spi, zanimalo pa 
ga je ali smo sposobni združiti pokrajine in razmejiti delo ter 
razbremeniti proračun.

Član sveta Jože KAVTIČNIK je povedal, da je združenje 
načeloma dobro in da je potrebno čim prej rešiti absurdno 
situacijo malih, večjih in velikih občin saj denar kopni na vse 
strani, potrebno je gledati globalno in zmanjševati porabo 
sredstva v javni upravi.

Župan Srečko MEH je bil mnenja, da se vsega povedanega 
zavedamo, težava je v temu da bi vsi načeloma radi zmanjšali 
stroške in porabo denarja, a nihče tega ne bi storil na svoj 
račun. Potrebno je jasno opredeliti kam se sredstva vlagajo, 
občina Velenje je veliko vlagala v razvoj in izobraževanje. 
Potrebno je jasno postaviti cilje in podpreti združenje, saj le to 
lahko ogromno pripomore k boljšemu delu.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
8. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o aktu o ustanovitvi 
Združenja mestnih občin Slovenije.

Za predlog je glasovalo 27 prisotnih članov sveta. 
Predlog je bil sprejet.
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o članstvu v Združenju mestnih 

občin Slovenije

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je predstavila 
predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
9. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije.

Za predlog sklepa je glasovalo 27 prisotnih članov sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o ohranitvi statusa javnega 

podjetja

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sklepa.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je želel izvedeti ali je z 
razpisom koncesije Komunalno podjetje primeren partner.

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je povedal, da 
bo Komunalno podjetje sodelovalo s projektom, podpisana 
bo posebna in ustrezna pogodba, kohezijo pa v celoti izvaja 
Mestna občina Velenje za vse tri občine.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
10. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
ohranitvi statusa javnega podjetja.

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

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o menjavi zemljišč

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sklepa.

Član sveta Franc SEVER je povedal, da so na Odboru 
predlagali, da se točka ne sprejema kot sklep, temveč kot 
informacija, saj sklep pravno ne zdrži. Nastajale bodo težave 
pri dodelitvi zemlje in vnovični preprodaji le te. Opozoril je tudi 
na nepravilno gradnjo, kljub temu pa se strinja, da je občina 
omenjeni družini priskočila na pomoč ter podpira enakost.

Član sveta Drago MARTINŠEK je povedal, da so na Komisiji 
imeli pripombo, da se zapisana dikcija ne bi pisala v sklep saj 
ne zadovolji potreb sklepa in je posledično pravno neveljaven, 
tudi če bo sklep sprejet je nemogoče posel izpeljati. Predlagal 
je prekvalifikacijo predloga sklepa v namero. Menil je, da je 
pristop čuden, čeprav se zaveda da ima omenjena družina 
resnične in velike težave.

Župan Srečko MEH je povedal, da za vsem stoji cela zgodovina 
prodaje zemlje, a dejstvo je, da bi se hiša lahko podrla, občina 
je pomagala, a večino dela je opravila družina sama. Občina je 
družini prodala zemljo zato je dolžna pomagati družini, zanima 
ga ali se lahko naredi izjema zaradi konkretnega primera. 
Če prekvalificiramo sklep v informacijo, občina nima moči 
pomagati omenjeni družini s sklepom pa odpre pot za nadaljnjo 
razpravo.

Član sveta Drago MARTINŠEK je povedal, da sklepu ne 
nasprotuje, opozoril je samo na pravno neveljavnost, zato je 
predlagal prekvalifikacijo v namero.

Član sveta Franc SEVER je povedal, da je zanj sporno 
dejstvo, da občina zemljišče zamenja, postane lastnik in ga 
znova proda nekomu, ki bo na tem zemljišču znova gradil in 
se bo krog znova obrnil. Tudi če gre občina v menjavo mora 
biti menjava vrednostno primerljiva. Komunalni prispevek pa se 
lahko družini vrne. Predlagal je sprejen namere.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
11. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
menjavi zemljišč.

Za predlog je glasovalo 10 prisotnih članov sveta in 7 proti. 
Predlog je bil sprejet.

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Športni park 
Velenje v Načrt razvojnih programov za obdobje 

2010-2013

Predstavnik predlagatelja Darko LIHTENEKER je predstavil 
predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
12. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Predlog 
Sklepa o uvrstitvi projekta Športni park Velenje v Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2010-2013.

Za predlog je glasovalo 25 prisotnih članov sveta. 
Predlog je bil sprejet.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika 

o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za 
odpravo posledic naravnih nesreč

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
13. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o spremembah pravilnika o merilih za dodeljevanje finančnih 
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sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika 
o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki 

ogrožajo objekte

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
pravilnika. 

Član sveta Franc SEVER je želel izvedeti ali je govora samo 
o elementarju ali tudi o nestrokovnem pristopu h gradnji, po 
njegovem mnenju bi bilo dobro zapisati kaj so naravni pojavi in 
kaj je človeška napaka.

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je povedal, da gre pri 
pravilniku izključno za sanacijo plazov, zgodili so se že primeri, 
ko je prišlo do težav zaradi nepravilne gradnje in poudaril, da je 
potrebno ljudem v stiski tako ali drugače pomagati. 

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
14. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o spremembah pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji 
plazov, ki ogrožajo objekte.

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

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, 

redarstvo in varstvo okolja«

Predstavnica predlagatelja Sonja GLAŽER je predstavila 
predlog odloka.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
15. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska 
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«.

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

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave “Urad za okolje in prostor SAŠA 
regije”

Predstavnica predlagatelja Branka GRADIŠNIK je predstavila 
predlog Odloka.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
16. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Urad za okolje in 
prostor SAŠA regije”.

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

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o programu opremljanja in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za 
opremljanje s kanalizacijo za odvod prečiščene, 

odpadne in padavinske vode na območju 
zahodnega dela Podgorja Velenje

Predstavnica predlagatelja Vlasta ŠTAJNER je predstavila 
predlog odloka.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
17. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za opremljanje s kanalizacijo za odvod prečiščene, 
odpadne in padavinske vode na območju zahodnega dela 
Podgorja Velenje.

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

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o programu opremljanja in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za 
gradnjo vodovoda Vodončnik Paka v Velenju

Predstavnica predlagatelja Vlasta ŠTAJNER je predstavila 
predlog odloka.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
18. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za gradnjo vodovoda Vodončnik Paka v Velenju.

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

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje planske celote 03, KS Plešivec, Paka in 
Bevče (PUP 03)

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je predstavil predlog 
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odloka.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
19. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 03, KS Plešivec, Paka in 
Bevče (PUP 03).

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

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

odprti prostor planske celote 04

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je predstavil predlog 
odloka.

Član sveta Bojan ŠKARJA je opozoril na projektantsko ceno 
cest ter znova poudaril, da gre občane opozoriti, da bo končna 
cena nižja.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
20. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za odprti prostor planske celote 04.

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

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj 

(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna
 (PUP 05)

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je predstavil osnutek 
odloka.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je vprašal ali ta odlok 
predstavlja kakršnokoli oviro pri razvoju 3. razvojne osi.

Član sveta Franc SEVER je povedal, da osnutek podpira in je 
predlagal da se osnutek odloka prekvalificira v predlog.

Član sveta Drago MARTINŠEK je povedal, da prihaja čas, 
ko je potrebno razmišljati o ustrezni postavitvi sončnih celic in 
poslednih prostorskih aktih.

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je povedal, da odlok 
ne ovira 3. razvojne osi. Povedal je, da so skušali postavitev 
sončne elektrarne uvrstiti v akte, a prihaja do zapletov, ker je 
zakon še nerazumljiv in je namerno izpuščena tovrstna gradnja 
iz odlokov. V naslednjem letu bodo PUP-i izginili in bo nastal 

enoten PUP, tako da bo takrat vse veliko bolj jasno.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
21. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj 
(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05).

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

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
22. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu da se 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in 
Tajna (PUP 05) prekvalificira v predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni 
del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05).

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

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
23. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj 
(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05).

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

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 06, naselja Arnače ter 

razložena naselja Ložnica, Silova in Laze 
(PUP 06)

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je predstavil osnutek 
odloka.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
24. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 06, naselja Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06).

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



       18. januar 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 12  / Številka 31

28. seja Sveta Mestne občine Velenje

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
25. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu da se osnutek 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselja 
Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06) 
prekvalificira v predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova 
in Laze (PUP 06).

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

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
26. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 06, naselja Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06).

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

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 

javnih površin v Mestni občini Velenje

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavila 
osnutek odloka.

Član sveta Franc SEVER je povedal, da odlok podpira, imel 
pa je pripombo vezano za 6. člen, ki govori o vzdrževanju in 
čiščenju spomenikov. Vzdrževati jih je potrebno, a čiščenje bi 
opredelil nekoliko drugače, saj je menil, da je smešno podeliti 
koncesijo nekomu zaradi čiščenja spomenikov, čistijo naj 
se takrat ko so poškodovani. Predlagal je še, da se sankcije 
opredelijo kot del pogodbe in da se odlok čim prej sprejme.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
27. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje s pripombami.

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

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za 

dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in 
čiščenja javnih površin v Mestni občni Velenje

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil osnutek 
odloka.

Član sveta Anton DE COSTA je želel izvedeti, glede na to, 
da se koncesija podpiše za 10 let ali to pomeni, da koncesija 
zajema samo tisto kar je zapisano, ali bo prišlo do problemov, 
če bodo nastajale nove stvari in ali bodo le te kasneje predmet 
koncesije.

Župan Srečko MEH je povedal, da bi bilo dobro zapisati, da 
površine, ki se bodo dodajale se dodajajo istemu koncesionarju 
pod isto ceno. Obstajale so pogodbe s katerimi smo si naredili 
več dela, zato je potrebno narediti aneks do predloga. 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
28. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje 
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občni Velenje.

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

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v Mestni 
občini Velenje

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
odloka.

Župan Srečko MEH je povedal, da so potekale razprave 
z stanovalci in s podjetnikom, ki jim je bil predstavljen načrt, 
stanovalci so imeli nekaj pripomb predvsem na čas katerega 
bo potrebno podaljšati. Trenutni predlog na dolgi rok omogoča 
rešitev za mirujoči promet v mestu, potrebno bo opraviti še 
veliko prometnih študij. Trenutno pa je ta izenačitev nujno 
potrebna.

Član sveta Franc SEVER je povedal, da predlog podpira a 
ima nekaj pomislekov, predvsem na 30 minutno brezplačno 
parkiranje, saj z njim spodbujamo ljudi, da se pripeljejo v 
mesto in sicer tiste, ki so se že navadili hoditi v mesto peš. 
Potrebno je navajati ljudi na minimalno plačilo parkiranja. 
Potrebno je opredeliti kako bodo sankcionirani tisti, ki bodo 
prekršili sistem parkiranja. Menil je, da bo sedaj težje tistim, 
ki se iz bolj oddaljenih točk pripeljejo v mesto. Predlagal je, 
da se po enem mesecu naredi analiza smiselnosti tovrstnega 
režima parkiranja. Potrebno bo ljudi navaditi, da bo vse težje 
brezplačno parkirati. 

Član sveta Drago MARTINŠEK je želel izvedeti ali je v garažni 
hiši možno parkirati z dnevnimi kartami, po sedanjih podatkih to 
naj ne bi bilo mogoče, zato daje predlog da se to omogoči.
Župan Srečko MEH je povedal, da je analiza že sedaj pokazala, 
da mora biti čas parkiranja daljši od 30 minut ter dodal, da 
podpira predlog dnevnih kart.

Član sveta Bojan VOH je podal pobudo, da bi ta odlok objavili v 
Našem Času, saj vsi ljudje nimajo vpogleda v Uradni vestnik.

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je povedal, da 
dnevnih kart trenutno res ni, so letne, mesečne in pa urne 
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postavke. Dobro je, da tako ostane zaradi številnih komplikacij, 
ki so in še lahko nastanejo in pa zaradi simbolično nizke cene 
parkirnine, ki je bila dogovorjena z lastnikom. Kar pa zadeva 
obveščanje javnosti je povedal, da bo v tedniku Naš Čas 
objavljena široka obrazložitev in da se bodo delili letaki. 

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
29. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini 
Velenje.

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

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi programa oskrbe s 

pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2010

Predstavnik predlagatelja Primož ROŠAR je predstavil predlog 
sklepa.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK  je želel izvedeti kako bo 
predstavljeni princip deloval, ko bo potrebno omrežje prenesti v 
last Mestne občine Velenje.

Predstavnik predlagatelja Primož ROŠAR je odgovoril, da 
princip pomeni, da so v Komunalnem podjetju zavezani, da 
nemoteno oskrbujejo s pitno vodo celotno območje občine 
Velenje, delal se bo prioritetni seznam na katerih mestih je 
potrebno nameniti več pozornosti, je pa stvar komisije, ki bo 
zadeve urejala. 

Župan Srečko MEH je povedal, da prenos infrastrukture poviša 
ceno.

Članica sveta Majda GABERŠEK je želela izvedeti zakaj se ne 
bo vodovod popravil tudi na Cesti I, hkrati ko se bo popravljal 
na Cesti II., III. in IV.

Predstavnik predlagatelja Primož ROŠAR je odgovoril, da so v 
neposredni bližini omenjene ulice že bile izvedene obnove, na 
Cesti II., III. in IV. je stanje bolj alarmantno.

Član sveta Franc SEVER je povedal, da predlog podpira, a je 
opozoril na problem, da čez leto ne bo več vodovoda v Šaleški 
dolini temveč bo vsaka občina posebej govorila o svojem 
vodovodu, saj solidarnost o kateri je toliko besede ni pravična. 
Prebivalci v občani Šmartno ob Paki plačujejo bistveno manj za 
komunalne prispevke kot v Velenju. 

Član sveta Anton DE COSTA je povedal, da voda postaja 
vse bolj strateška zadeva in da bo le te vse manj, zato je želel 
izvedeti kolikšne so rezerve in kako se o tem dejstvu razmišlja, 
kakšni so načrti v zvezi z viški, kako se bodo le ti plemenitili.

Predstavnik predlagatelja Primož ROŠER je odgovoril, da je v 
strategiji predvideno, da bodo z kohezijskimi načrti oplemenitili 
vodo in da bodo le ti uresničeni, je potrebno zagotoviti vsaj 
minimalno oskrbo. V preteklosti je bila poraba vode bistveno 

večja kot danes, perspektiva kaže, da se bo široka potrošnja 
zmanjševala na drugi strani pa bo industrija trošila več. 
Kvalitetno pitno vodo nameravajo plasirati tudi na območje 
Savinjske doline. Zagotovil je, da je vode dovolj.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
 30. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje 
za leto 2010.

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

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi  programa  odvajanja 
in čiščenja odpadne in padavinske vode v Mestni 

občini Velenje za leto 2010

Predstavnik predlagatelja Primož ROŠAR je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
 31. SKLEP    
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske 
vode v Mestni občini Velenje za leto 2010.

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

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA
Revizijsko poročilo računskega sodišča Republike 
Slovenije o pravilnosti poslovanja Mestne občine 

Velenje za leto 2007

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je predstavila 
poročilo.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog okvirnega program dela Sveta MOV za 

leto 2010

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je predstavila 
okvirni program dela.

Član sveta Dimitrij AMON je predlagal, da se na sejo, ki bo 
potekala v mesecu maju uvrsti strategija mladih. 

Prisotnih je bilo 21 članov sveta.
32. SKLEP
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu okvirnega 
programa dela Sveta MOV za leto 2010.
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Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Območnega združenja Rdečega 

križa Velenje za leto 2008

Predstavnica predlagatelja Darja LIPNIKAR je predstavila 
poročilo.

Župan Srečko MEH je povedal, da je Rdeči križ organizacija, 
ki dela z ljudmi in je izredno pomembno sodelovanje z Mestno 
občino Velenje. Poudaril je, da vsak posameznik v organizaciji 
poskrbi za svoj prispevek občanom ter dodal, da je občina do 
sedaj zagotavljala prostore Rdečemu križu in mu jih bo še v 
bodoče. 

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu osnovnih šol v letu 2008/2009

Predstavnik predlagatelja Zdenko GORIŠEK je predstavil 
poročilo.

Član sveta Jože KAVTIČNIK se je zahvalil za uvrstitev te točke 
na dnevni red ter predlagal, da bi se o tovrstni problematiki morali 
večkrat pogovarjati, saj je osnovnošolsko izobraževanje temelj 
za prihodnje življenje zato moramo zagotoviti otrokom kvaliteten 
temelj. Zanimalo ga je kaj storijo ravnatelji, ko ne dobijo dovolj 
fiksnih sredstev za pokrivanje stroškov in predlagal, da se o tej 
temi Svet Mestne občine Velenje v bodoče več pogovarja. 

Župan Srečko MEH je povedal, da se strinja s predlogom, da 
se o osnovnošolski problematiki več govori na sejah, a se ne 
strinja, da se stroka prepusti posameznikom.  

Član sveta Bojan ŠKARJA se je zahvalil za izčrpno poročilo 
ter povedal, da so osnovne šole dobro organizirane in zelo 
varne. Ocenil je, da so standardi na visokem nivoju in da so 
pogoji za delo dobri. Dodal je, da številna priznanja kažejo na 
pedagoško ustreznost, veliko osnovnih šol je vključenih v razno 
razne projekte, mentorstva, dobrodelne akcije in na drugi strani 
zelo dobro sodelujejo s krajevnimi skupnostmi.

Član sveta Andrej KUZMAN je povedal, da se je Odbora za 
negospodarske javne službe seznanil s poročilom. Odbor se 
namerava v drugi polovici januarja 2010 sestati z predstavniki 
osnovnih šol kjer bodo poskušali skupaj z njimi rešiti težave.

Član sveta Franc SEVER je povedal, da ne sprejema 
miselnosti, da je vzgoja otrok delo učiteljev, menil je, da je to 
delo staršev, učitelji pa imajo nalogo, da jih ustrezno izobrazijo, 
zato je potrebno to jasno opredeliti oz. razdeliti. Kar pa zadeva 
investicije v šolah pa je povedal, da bi bilo dobro razmisliti 
koliko denarja občina zapravi za manj pomembne stvari, ko pa 
bi lahko ta denar porabi za  pomoč osnovnim šolam.

Članica sveta Katarina PRAZNIK je znova podala pobudo, da bi 
se naredil plan nujnih investicij, po njenem mnenju je žalostno 
dejstvo, da osnovne šole z svojimi sredstvi lahko pokrijejo 
samo sprotne stroške. Ne strinja se, da so osnovne šole varne 

šole. Želela je tudi izvedeti koliko migrantskih otrok je trenutno 
v velenjskih osnovnih šolah ter predlagala, da se organizirajo 
prireditve za njih.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Centra za vzgojo, izobraževanje in 

usposabljanje v šolskem letu 2008/2009

Predstavnica predlagatelja Marija KOVAČIČ je predstavila 
poročilo.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je želel izvedeti kaj se dogaja 
z dvigalom na osnovni šoli Gustava Šiliha.

Ravnatelj osnovne šole Gustava Šiliha Alojz TOPLAK je 
povedal, da je akcija na osnovni šoli Gustava Šiliha obrodila lepe 
rezultate, zbrali so 36.357,18 EUR, s konstrukcijskim birojem 
Skornšek so se na šoli dogovorili za gradbeno dovoljenje, 
strošek je znašal 10.320 EUR, ki je bil plačan 19. 12. 2008, 
na gradbeno dokumentacijo je bila zahtevana revizija, strošek 
je znašal 1.200 EUR, plačan je bil 13. 02. 2009 in ostanek 
sredstev so od 30. 09. 2009 vezali na banki. Šola je naredila vse 
kar je bilo potrebno, predala je zadevo na Urad za gospodarske 
javne službe, dvigalo naj bi bilo narejeno takrat, ko se bo na 
parceli med osnovnima šolama začelo graditi. Dokumentacija 
je skrbno zbrana, sredstva pa bodo izključno namenjena za 
izgradnjo dvigala.

Župan Srečko MEH se je zahvalil za izčrpno poročilo in 
dobro razpravo. Poudaril je, da je občina izjemno radodarna 
s podelitvijo koncesij, a problem nastane pri plačilu. Razprave 
so dobrodošle, a morajo biti ustrezne in dobro preskrbljene 
s podatki kako rešiti težave in kakšni so trendi potreb v 
osnovnih šolah. Strinja se z visoko postavljenimi standardi, a 
je poudaril, da se je na drugi strani potrebno zavedati, da je za 
to potrebno plačati, tudi iz lastnega žepa. Pohvalil je delo Sveta 
Mestne občine Velenje in si zaželel tudi v bodoče tako dobro 
sodelovanje.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 31. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o plazovih v Mestni občini Velenje

Točka je bila prestavljena na naslednjo sejo.

K 32. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

Točka je bila prestavljena na naslednjo sejo.

Seja je bila končana ob 14.20 uri.

Zapisnik je pripravila Brigita Fučik.

Velenje, 13. 1. 2010

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH
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Predlagatelj: ŽUPAN                               Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20. člena  Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in  obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006), 10. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/2008) in  24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji seji dne _____________ sprejel 

SKLEP
o potrditvi investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini

1.
Svet Mestne občine Velenje pristopa k sofinanciranju izgradnje objektov v okviru kohezijskega projekta Celovite oskrbe s pitno 
vodo v Šaleški dolini in potrjuje investicijski program »Celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini«.

2.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana občine, da podpiše pogodbo o sofinanciranju izgradnje  objektov tega projekta, 
morebitnih sprememb in dopolnitev, da sodeluje v vseh nadaljnjih postopkih ter da uvrsti projekt v NRP in proračun.

3.
Župan je dolžan  Svet Mestne občine Velenje sproti seznanjati s potekom aktivnosti in enkrat letno pripravtii pisno poročilo o 
napredovanju del.

4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 352-05-0016/2007-670
Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA :
Pravna podlaga je 20. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in  obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/2006), ki opredeljuje postopek in udeležence priprave in obravnave investicijskega programa in 
zahteva, da se ob obravnavi izda pisni sklep. 10. člen Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik  MO 
Velenje, št. 10/2008)  določa, da nove projekte se uvrsti v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM Z OCENO SEDANJEGA STANJA:
Z izvedbo projekta bodo izpolnjeni cilji, ki so opredeljeni v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007 – 2013 (OP ROPI) in Operativnem programu oskrbe s pitno vodo tako na lokalnem kot na državnem nivoju. 
Podrobnejše so cilji opredeljeno v točki Cilji investicije, ki je v priloženem povzetku investicijskega programa.

3. NAČELA
 Investicijski program je napravljen v skladu z vsebino Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in  obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ.
 
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH  POSLEDIC:

Izgradnja primarnega vodovoda se bo izvedla v ocenjeni skupni višini 41.550.410 €. V priloženem povzetku investicijskega 
programa je tabela investicij in obrazložitve glede investicijskih vrednosti ter specifikacija ostalih stroškov.

V točki Dinamika finaciranja, ki je v priloženem povzetku investicijskega programa je podrobno v tabelah prikazano, koliko sredstev 
po letih mora zagotoviti posamezna občina v proračunu. Ker bo podpisnica pogodbe za kohezijo nosilka, Mestna občina Velenje 
bo v njenem proračunu vrednost celotnega projekta.
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Pripravili:
Mag. Branko Naveršnik,s.r.

Nataša Šket,s.r.
Mirjam Britovšek, s.r.

Vlasta Štajner, s.r.
Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 
18/2008,) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Vse ob�ine

Teko�e cene v EUR 
Vse ob�ine 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj
Upravi�eni
stroški 4.719.219 17.912.154 6.039.098 5.132.641 822.230 34.625.341 
Kohezijski sklad 3.528.773 13.393.723 4.515.705 3.837.906 614.819 25.890.926 
Ob�inski 
prora�un 471.922 1.791.215 603.910 513.264 82.223 3.462.534 
Državni 
prora�un 718.524 2.727.216 919.483 781.471 125.188 5.271.881 
Neupravi�eni
stroški (DDV) 943.844 3.582.431 1.207.820 1.026.528 164.445 6.925.068 
Kohezijski sklad 0 0 0 0 0 0
Ob�inski 
prora�un 943.844 3.582.431 1.207.820 1.026.528 164.446 6.925.068 
Državni 
prora�un 0 0 0 0 0 0
Skupaj stroški 5.663.063 21.494.585 7.246.918 6.159.169 986.676 41.550.410 

Kohezijski sklad 3.528.773 13.393.723 4.515.705 3.837.906 614.819 25.890.926 
Ob�inski 
prora�un 1.415.766 5.373.646 1.811.730 1.539.792 246.669 10.387.603 
Državni 
prora�un 718.524 2.727.216 919.483 781.471 125.188 5.271.881 

Poleg teh sredstev pa mora MOV imeti v prora�unu še sredstva za sekundarne vode. 
Ocena vrednosti investicij za izgradnjo sekundarnih cevovodov po posamezni ob�ini (prora�unska 
sredstva lokalne skupnosti), ki jih je potrebno izvesti do leta 2015 in je njihova izvedba pogoj v
sklopu kohezijskega projekta: 

Vrednost neupravi�enih stroškov, ki zajemajo že izdelano projektno dokumentacijo, stroške 
koordinatorstva in stroške investicijske dokumentacije in njihovo pokrivanje z virom omrežnina je 
prikazana v spodnji tabeli in se  bo upoštevala  pri kon�ni vrednosti projekta.

Celoten investicijski program je dosegljiv na http://www.velenje.si/796.

Velenje, 11.01.2010 
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Priloga: Povzetek Investicijskega programa celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO 
V ŠALEŠKI DOLINI

 

CILJI INVESTICIJE
Z izvedbo projekta bodo izpolnjeni cilji, ki so opredeljeni v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007 – 2013 (OP ROPI) in Operativnem programu oskrbe s pitno vodo. 
Cilj, ki bo z izvedbo projekta dosežen in je tudi naveden v OP ROPI, je:
- dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo: približno 45.000 prebivalcev.

Operativni program oskrbe s pitno vodo določa tri strateške cilje:
- zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov,
- zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo,
- zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

Navedene cilje je mogoče izvesti z vrsto infrastrukturnih ukrepov, ko so:
- izgradnja ali sanacija objektov zajetij pitne vode, s katerimi se odvzema voda iz vodnih teles podzemne ali površinske vode,
- izgradnja zadrževalnikov vode za izravnavo potreb po vodi v različnih časovnih obdobjih (letna, tedenska, dnevna izravnava),
- izgradnja črpališč,
- izgradnja objektov in naprav za pripravo pitne vode,
- izgradnja vodovodnega transportnega sistema za transport surove ali obdelane vode,
- izgradnja razdelilnega sistema za dobavo vode končnim uporabnikom,
- izgradnja priključkov uporabnikov,

Investitorji 
Mestna ob�ina Velenje,  
Titov trg 1, 
SI 3320 Velenje

Ob�ina Šoštanj,
Trg svobode 12,  
SI 3325 Šoštanj

Ob�ina Šmartno ob Paki,  
Šmartno ob Paki 72, 
SI 3327 Šmartno ob Paki 

Koordinator in 
upravljavec 
projekta

Komunalno podjetje Velenje d.o.o., 
Koroška cesta 37 b,  
3320 Velenje 

Izdelovalec 
Investicijskega 
programa

SL CONSULT D.O.O.
DUNAJSKA CESTA 122
1000 LJUBLJANA

Datum izdelave 
Investicijskega 
programa

December 2009 
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- izgradnja drugih objektov in naprav na vodovodnem sistemu.

Z izvedbo projekta bodo tako doseženi sledeči cilji, ki sledijo tudi ciljem, opredeljenim v Operativnem programu oskrbe s pitno 
vodo:
- zagotovitev ustrezne infrastrukture: z izvedbo projekta bo nagrajenih in novozgrajenih 43,5 km cevovodov,
- na novo bo priključenih 1.730 prebivalcev na območju občin investitork,
- zagotovljena bo zanesljiva oskrba s pitno vodo, vodni viri bodo varovani,
- zagotovljena bo oskrba s kakovostno pitno vodo,
- oskrba s pitno vodo bo stroškovno učinkovita.

Strateški cilji za vodooskrbno območje Šaleške doline so naslednji:
• izboljšanje kvalitete pitne vode za 45.000 prebivalcev v Šaleški dolini,
• nove priključitve 1.730 prebivalcev na javno vodooskrbo,
• zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov,
• zmanjšanje vodnih izgub iz preko 30% na manj kot 25% do leta 2020.

Z izvedbo projekta bodo doseženi tudi sledeči sekundarni cilji:
• mikrobiološka ustreznost pitne vode – ustrezni vzorci,
• povečana zanesljivost odstranjevanja koloidne motnosti,
• zmanjšana poraba klora,
• izboljšanje ekonomske učinkovitosti čistilne naprave Grmov vrh,
• zagotavljanje stalnega biološkega minimuma,
• hidravlične izboljšave delovanja vodovodnega sistema,
• izboljšanje tlačnih razmer,
• izboljšanje požarne varnosti,
• ustavitev delovanja nepotrebnih črpališč in nižji stroški obratovanja in vzdrževanja (Šmartno ob Paki).

TEKOČE CENE

Izgradnja primarnega vodovoda

INVESTICIJA Skupaj 2010 2011 2012 2013 2014

�istilne naprave 11.258.350 520.070 7.350.000 850.000 2.538.280 0
�istilna naprava Grmov vrh 7.020.070 520.070 6.500.000 0 0 0
�istilna naprava �ujež 2.538.280 0 0 0 2.538.280 0
�istilna naprava Mazej in izgradnja novega vodohrana 
Topolšica s povezovalnim cevovodom 1.700.000 0 850.000 850.000 0 0
Rekonstrukcija in izgradnja cevovoda 16.194.847 2.924.874 7.512.440 3.967.887 1.388.517 401.129
Rekonstrukcija zajetja Ljubija 550.000 0 250.000 300.000 0 0
Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija 3.723.590 723.590 2.500.000 500.000 0 0
Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodon�nik - 
Toplice 1.848.340 0 700.000 700.000 448.340 0
Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek �ujež -
Lampret 460.000 0 0 460.000 0 0
Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek �ujež -
Lo�an 106.760 0 0 106.760 0 0

Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Hrastovec – 
Cirkovce z dvema �rpališ�ema in dvema vodohranoma

1.794.295 294.295 1.500.000 0 0 0
Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju 1.804.510 200.000 401.127 401.127 401.127 401.129
Hidravli�na analiza vodovodnega omrežja Velenje – Šoštanj 
– Šmartno ob Paki 137.710 77.710 60.000 0 0 0
Izgradnja primarnega vodovoda Konovo z �rpališ�em in 
hidroforno postajo 565.913 235.913 330.000 0 0 0

Teko�e cene v EUR
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Izgradnja primarnega cevovoda Severna veja 1.112.050 0 200.000 700.000 212.050 0
Izgradnja primarnega cevovoda Ravne s �rpališ�em in 
vodohramom 871.669 600.000 271.669 0 0 0
Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Šmartno ob 
Paki, odsek Lokovica - Gorenje 1.586.732 793.366 793.366 0 0 0
Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Šmartno ob 
Paki, odsek Gorenje - Šmartno ob Paki 606.278 0 506.278 100.000 0 0
Izgradnja primarnega cevovoda Šmartno ob Paki, odsek �r-
ŠMP-Re�ica 1.027.000 0 0 700.000 327.000 0
Ostali stroški 7.172.144 1.274.275 3.049.714 1.221.211 1.205.844 421.101
Nepredvidena dela 1.619.485 292.487 751.244 396.789 138.852 40.113
Projektna dokumentacija 2.418.525 666.754 912.470 203.152 419.607 216.542
Priprava razpisne dokumentacije 120.000 60.000 60.000 0 0 0
Stiki z javnostjo 265.266 53.053 53.053 53.053 53.053 53.054
Nadzor 872.946 116.023 460.048 153.537 125.304 18.034
Prilagoditev cene (inflacija) 1.875.922 85.958 812.899 414.680 469.028 93.358
SKUPAJ 34.625.341 4.719.219 17.912.154 6.039.098 5.132.641 822.230
Davki - DDV 20% 6.925.069 943.844 3.582.431 1.207.820 1.026.528 164.446

SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 41.550.410 5.663.063 21.494.585 7.246.918 6.159.169 986.676

* Teko�e cene so investicijske vrednosti pove�ane za stopnjo inflacije. 

Investicijske vrednosti v projektu so za vsako posamezno investicijo povzete po predhodno izdelani 
projektni dokumentaciji. 
Specifikacija ostalih stroškov: 

- Nepredvidena dela so ocenjena v višini 10% od vrednosti investicij, ki se bodo gradile po 
rumeni Fidic knjigi; 

- Projektna dokumentacija so vrednosti dokumentacije PGD, PZI za investicije za katere je bilo 
predvideno, da bo ta dokumentacija upravi�en strošek, to so : 

i. Izgradnja primarnega cevovoda Šmartno ob Paki, odsek �r-ŠMP-Re�ica 
ii. Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodon�nik – Toplice 
iii. Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek �ujež –Lampret 
iv. Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek �ujež –Lo�an 

V sklopu stroška projektne dokumentacije so ocenjeni tudi stroški projektne dokumentacije faza 
PID v višini 4% od vrednosti investicij, skladno z dinamiko zaklju�evanja investicij. 

- Stroški priprave razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev po Fidic knjigi, stroški za stike z 
javnostjo ter investicije skupnega zna�aja se delijo skladno z lastniškimi deleži lokalnih 
skupnosti in znašajo: MOV 83,10 %; ŠOŠ 14,30 %; ŠMP 2,6% 

- Stroški nadzora znašajo 3% od vrednosti investicij  
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DINAMIKA FINANCIRANJA 

Mestna ob�ina Velenje 

Teko�e cene v EUR 

Velenje 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj

Upravi�eni stroški 2.746.561 13.812.613 4.323.174 3.971.492 683.273 25.537.113

Kohezijski sklad 2.053.728 10.328.313 3.232.632 2.969.663 510.913 19.095.249

Ob�inski prora�un 274.656 1.381.261 432.317 397.149 68.327 2.553.710

Državni prora�un 42.432 2.103.039 658.225 604.680 104.033 3.888.154
Neupravi�eni
stroški (DDV) 549.312 2.762.523 864.635 794.298 136.655 5.107.423

Kohezijski sklad 0 0 0 0 0 0

Ob�inski prora�un 549.312 2.762.523 864.635 794.298 136.655 5.107.423

Državni prora�un 0 0 0 0 0 0

Skupaj stroški 3.295.873 16.575.136 5.187.809 4.765.790 819.928 30.644.536

Kohezijski sklad 2.053.728 10.328.313 3.232.632 2.969.663 510.913 19.095.249

Ob�inski prora�un 823.968 4.143.784 1.296.952 1.191.447 204.982 7.661.133

Državni prora�un 418.177 2.103.039 658.225 604.680 104.033 3.888.154

Ob�ina Šmartno ob Paki 

Teko�e cene v EUR 

Šmartno ob Paki 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj

Upravi�eni stroški 940.389 1.770.227 972.017 477.732 21.378 4.181.741

Kohezijski sklad 703.170 1.323.678 726.821 357.222 15.985 3.126.876

Ob�inski prora�un 94.039 177.023 97.202 47.773 2.138 418.175

Državni prora�un 143.180 269.526 147.994 72.737 3.255 636.690
Neupravi�eni
stroški (DDV) 188.078 354.045 194.403 95.546 4.275 836.347

Kohezijski sklad 0 0 0 0 0 0

Ob�inski prora�un 188.078 354.045 194.403 95.546 4.275 836.347

Državni prora�un 0 0 0 0 0 0

Skupaj stroški 1.128.467 2.124.272 1.166.420 573.278 25.654 5.018.089

Kohezijski sklad 703.170 1.323.678 726.821 357.222 15.985 3.126.876

Ob�inski prora�un 282.117 531.068 291.605 143.319 6.414 1.254.523

Državni prora�un 143.180 269.526 147.994 72.737 3.255 636.690
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Ob�ina Šoštanj 

Teko�e cene v EUR 

Šoštanj 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj

Upravi�eni  stroški 1.032.271 2.329.313 743.907 683.417 117.579 4.906.486

Kohezijski sklad 771.875 1.741.732 556.253 511.022 87.919 3.668.801

Ob�inski prora�un 103.227 232.931 74.391 68.342 11.758 490.649

Državni prora�un 157.169 354.650 113.263 104.053 17.902 747.036
Neupravi�eni
stroški (DDV) 206.455 465.863 148.781 136.683 23.516 981.298

Kohezijski sklad 0 0 0 0 0 0

Ob�inski prora�un 206.455 465.863 148.781 136.683 23.516 981.298

Državni prora�un 0 0 0 0 0 0

Skupaj stroški 1.238.726 2.795.176 892.688 820.100 141.095 5.887.784

Kohezijski sklad 771.875 1.741.732 556.253 511.022 87.919 3.668.801

Ob�inski prora�un 309.682 698.794 223.172 205.025 35.274 1.471.947

Državni prora�un 157.169 354.650 113.263 104.053 17.902 747.036

Vse ob�ine

Teko�e cene v EUR 

Vse ob�ine 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj

Upravi�eni  stroški 4.719.219 17.912.154 6.039.098 5.132.641 822.230 34.625.341

Kohezijski sklad 3.528.773 13.393.723 4.515.705 3.837.906 614.819 25.890.926

Ob�inski prora�un 471.922 1.791.215 603.910 513.264 82.223 3.462.534

Državni prora�un 718.524 2.727.216 919.483 781.471 125.188 5.271.881
Neupravi�eni
stroški (DDV) 943.844 3.582.431 1.207.820 1.026.528 164.445 6.925.068

Kohezijski sklad 0 0 0 0 0 0

Ob�inski prora�un 943.844 3.582.431 1.207.820 1.026.528 164.446 6.925.068

Državni prora�un 0 0 0 0 0 0

Skupaj stroški 5.663.063 21.494.585 7.246.918 6.159.169 986.676 41.550.410

Kohezijski sklad 3.528.773 13.393.723 4.515.705 3.837.906 614.819 25.890.926

Ob�inski prora�un 1.415.766 5.373.646 1.811.730 1.539.792 246.669 10.387.603

Državni prora�un 718.524 2.727.216 919.483 781.471 125.188 5.271.881
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       Struktura financiranja izgradnje primarnih cevovodov in �istilnih naprav 

Kohezijski sklad
62,3%

Ob�inski 
prora�un

25,0%
Državni 

prora�un
12,7%

VIRI FINANCIRANJA Z UPOŠTEVANIMI SREDSTVI OMREŽNINE ZA VSE OB�INE SKUPAJ 

 PROJEKT VODOOSKRBA 

� Skupna vrednost projekta za Mestno ob�ino Velenje, Ob�ino Šoštanj in Ob�ino Šmartno ob 
Paki z upoštevanim finan�nim virom - omrežnina od leta 2010 do 2015

� Ocena vrednosti investicij za izgradnjo sekundarnih cevovodov po posamezni ob�ini 
(prora�unska sredstva lokalne skupnosti), ki jih je potrebno izvesti do leta 2015 in je njihova 
izvedba pogoj v sklopu kohezijskega projekta: 
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Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju če se projekt 
izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. Zato mora projekt dobiti pomoč iz skladov in biti po potrebi sofinanciran.

PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« bo z implementacijo izgraditve vodovodnega sistema prispeval k ciljem 
regionalne politike, to je k zagotovitvi ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Projekt bo vplival na izboljšanje javne oskrbe 
s pitno vodo na območju Šaleške doline.

Projekt obsega izgradnjo vodovodnega sistema s spremljajočimi objekti in izgradnjo čistilnih naprav za pripravo pitne vode.

Celotna ocenjena vrednost investicije v izgradnjo primarnih cevovodov in čistilnih naprav po tekočih cenah je 41.550.410 EUR, od 
tega predstavlja neupravičen strošek davek na dodano vrednost, ki ga bodo financirale v celoti občine same. Stopnja primanjkljaja 
v financiranju je 81,80%. Celotni upravičeni stroški so ocenjeni na 34.625.341 EUR. 

Struktura financiranja projekta je sledeča:

Upravičeni stroški 
• Kohezijski sklad – glede na izračun stopnje primanjkljaja v financiranju,
• občinski proračun – 10%,

� Vrednost neupravi�enih stroškov, ki zajemajo že izdelano projektno dokumentacijo, stroške 
koordinatorstva in stroške investicijske dokumentacije in njihovo pokrivanje z virom 
omrežnina

FINAN�NA ANALIZA 

Finan�ni kazalnik 

Doba vra�anja investicije (leta) 60

Neto sedanja vrednost investicije (EUR) -24.589.821 

Interna stopnja donosa investicije (%) -2,86

Relativna neto sedanja vrednost 
investicije 0,33

EKONOMSKA ANALIZA 

Ekonomski kazalnik 

Doba vra�anja investicije (leta) 11

Neto sedanja vrednost investicije (EUR) 11.736.152

Interna stopnja donosa investicije (%) 7,92

Relativna neto sedanja vrednost 
investicije 1,35
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• razlika je krita s strani državnega proračuna.

Neupravičen strošek, to je davek na dodano vrednost
• občinski proračun – 100%.

Investicije v sekundarno vodovodno omrežje, katerih realizacija 
je potrebna za doseganje ciljev projekta, znašajo po tekočih 
cenah z vključenim DDV 2.098.550 EUR. Investicije bodo 
predvidoma financirane po sledeči strukturi:

• občinski proračun – 100%.

Čas implementacije projekta je od 2009 do 2014. 

Upravičenost sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada se 
oceni glede na finančno donosnost naložbe, ki se lahko oceni 
z oceno neto sedanje finančne vrednosti in finančne interne 
stopnje donosa naložbe (FNPV/C in FRR/C). Ti kazalniki 
kažejo, kako se lahko z neto prihodki povrnejo stroški naložbe, 
ne glede na to, kako se ti financirajo. Da se za projekt lahko 
zahteva prispevek iz skladov, mora biti FNPV/C negativen, 
FRR/C pa nižji od diskontne stopnje. Izračun finančne neto 
sedanje vrednosti investicije je v predmetnem projektu 
negativen (-24.589.821 EUR), finančna interna stopnja donosa 
brez Kohezije pa je -2,86%. 

Z upoštevanjem družbenih koristi, ki jih bo projekt ustvaril, pa 
lahko ugotovimo, da je dosežena pozitivna ekonomska neto 
sedanja vrednost projekta, ekonomska interna stopnja donosa 
pa presega upoštevano ekonomsko diskontno stopnjo.

Predlagatelj: ŽUPAN            Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20. člena  Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in  obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006), 10. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 
za leto 2010 (Uradni vestnik  MO Velenje, št. 10/2008) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 
in 18/2008) na svoji seji dne _____________ sprejel 

SKLEP
o potrditvi investicijskega  programa 

dograditve in obnove na sistemu odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda

1.
Svet Mestne občine Velenje pristopa k sofinanciranju izgradnje 
objektov v okviru kohezijskega projekta dograditve in obnove 
na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
potrjuje investicijski program »Dograditve in obnove na sistemu 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda«.

2.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da podpiše 
pogodbo o sofinanciranju izgradnje objektov tega projekta, 
morebitnih sprememb in dopolnitev, da sodeluje v vseh 
nadaljnjih postopkih ter da uvrsti projekt v NRP in proračun.

3.
Župan je dolžan Svet Mestne občine Velenje sproti seznanjati 
s potekom aktivnosti in enkrat letno pripraviti pisno poročilo o 

napredovanju del.

4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 352-05-0015/2007-670
Datum:
   
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga je 20. člen Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in  obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006), ki opredeljuje 
postopek in udeležence priprave in obravnave investicijskega 
programa in zahteva, da se ob obravnavi izda pisni sklep. 10. 
člen Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010 
(Uradni vestnik  MO Velenje, št. 10/2008)  določa, da se nove 
projekte uvrsti v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve 
občinskega sveta.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM Z OCENO SEDANJEGA STANJA:
Projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda Šaleške doline« je del celotnega 
Nacionalnega operativnega programa opremljanja območij RS 
z javno kanalizacijo. Prav tako je vključen v Lokalni operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
občinah investitorkah.
Komunalno podjetje Velenje je skladno s »Pogodbo o uporabi in 
upravljanju komunalne infrastrukture« (podpisana 23.01.1998 
med Komunalnim podjetjem Velenje in Mestno občino Velenje, 
Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki) skupni in edini 
upravljavec vse komunalne infrastrukture v vseh občinah 
ustanoviteljicah. 

Prav tako Komunalno podjetje Velenje skladno s »Pogodbo o 
prenosu in izvajanju dela investicij v komunalno infrastrukturo« 
(podpisana 30.11.1999 med Komunalnim podjetjem Velenje in 
Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob 
Paki) vodi vse investicijske posle v komunalno infrastrukturo v 
vseh občinah ustanoviteljicah. 

Med občinama Braslovče in Šmartno ob Paki ter Komunalnim 
podjetjem Velenje d.o.o. je bila sklenjena pogodba o 
medsebojnem sodelovanju pri projektu »Izgradnja kanalizacije 
na območju Letuš – Male Braslovče in razširitev ČN Šmartno ob 
Paki« z dne 22.06.2009, kjer je med drugim definirano tudi, da 
bo upravljavec zgrajene komunalne infrastrukture Komunalno 
podjetje Velenje d.o.o.

3. NAČELA
Investicijski program je napravljen v skladu z vsebino Uredbe 
o enotni metodologiji za pripravo in  obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ.

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH  POSLEDIC
Investicijska vrednost (v EUR) po letih (2010-2015) za vse 
občine skupaj v gradnjo primarne kanalizacije in v širitev ČN 
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Šmartno ob Paki (tekoče cene*) je  z  DDV 13.667.676 €. Investicijska vrednost (v EUR) po letih (2010-2015) za vse občine skupaj 
v gradnjo sekundarne kanalizacije (tekoče cene) je z DDV 5.005.291 €. Podrobneje so investicije prikazane v tabelah v prilogi 
povzetka investicijskega programa.

Občine bodo morale zagotoviti sredstva v proračunih, bo pa celoten projekt tekel preko proračuna občine nosilke, Mestne občine 
Velenje.

Tabela: Skupaj viri financiranja

Pripravili:
Mag. Branko Naveršnik,s.r.

Nataša Šket,s.r.
Mirjam Britovšek, s.r.

Vlasta Štajner, s.r.

Skupaj viri financiranja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj
Upravi�eni stroški 506.760 3.502.879 3.398.288 4.543.582 2.501.122 1.108.175 15.560.806
Kohezijski sklad 277.443 1.917.774 1.860.511 2.487.543 1.369.327 606.709 8.519.307 
Ob�inski prora�un 50.676 350.287 339.829 454.359 250.113 110.817 1.556.081 
Državni prora�un 178.641 1.234.818 1.197.948 1.601.680 881.682 390.649 5.485.418 
Neupravi�eni stroški (DDV) 101.352 700.576 679.657 908.716 500.225 221.635 3.112.161
Kohezijski sklad 0 0 0 0 0 0 0 
Ob�inski prora�un 101.352 700.576 679.657 908.716 500.225 221.635 3.112.161 
Državni prora�un 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj celotna investicija 608.112 4.203.455 4.077.945 5.452.298 3.001.347 1.329.810 18.672.967
Kohezijski sklad 277.443 1.917.774 1.860.511 2.487.543 1.369.327 606.709 8.519.307 
Ob�inski prora�un 152.028 1.050.863 1.019.486 1.363.075 750.338 332.452 4.668.242 
Državni prora�un 178.641 1.234.818 1.197.948 1.601.680 881.682 390.649 5.485.418 

Tabela: Skupna vrednost projekta za Ob�ino Braslov�e

Tabela: Skupna vrednost projekta za Mestno ob�ino Velenje, Ob�ino Šoštanj in Ob�ino Šmartno ob Paki z 
upoštevanim finan�nim virom – omrežnina in okoljska dajatev od leta 2010 do 2015
Tabela: Vrednost neupravi�enih stroškov, ki zajemajo že izdelano projektno dokumentacijo, stroške 
koordinatorstva in stroške investicijske dokumentacije in njihovo pokrivanje z virom omrežnina

Ti stroški se bodo upoštevali  pri kon�ni vrednosti projekta. 

Celoten investicijski program je dosegljiv na http://www.velenje.si/796

Velenje, 11.01.2010 
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Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 
18/2008,) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Priloga: Povzetek Investicijskega programa dograditve in obnove na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA DOGRADITEV IN OBNOVA NA SISTEMU ODVAJANJA 
IN  ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Investitorji 
Mestna ob�ina Velenje,  
Titov trg 1, 
SI 3320 Velenje

Ob�ina Šoštanj,
Trg svobode 12,  
SI 3325 Šoštanj

Ob�ina Šmartno ob Paki,  
Šmartno ob Paki 72, 
SI 3327 Šmartno ob Paki 

Ob�ina Braslov�e,
Braslov�e 22, 
SI 3314 Braslov�e

Koordinator in 
upravljavec 
projekta

Komunalno podjetje Velenje d.o.o., 
Koroška cesta 37 b,  
3320 Velenje 

Izdelovalec 
Investicijskega 
programa

SL CONSULT D.O.O.
DUNAJSKA CESTA 122
1000 LJUBLJANA

Datum izdelave 
Investicijskega 
programa

Oktober 2009 
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NAMEN INVESTICIJE

Projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline« je del celotnega 
Nacionalnega operativnega programa opremljanja območij RS z javno kanalizacijo. Prav tako je vključen v Lokalni operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah investitorkah.

Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki in Občina Braslovče so se zavezale, da bodo v srednjeročnem 
obdobju na področju odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda realizirale številne investicije. V ta sklop investicij spada tudi 
omenjen projekt. 

Šaleška dolina je antropogeno močno preobremenjeno območje, zlasti z vidika vodnih virov. Vodotok Paka s srednjim letnim 
pretokom v Šoštanju 2,5 m3/s je edini recipient. V porečju Pake živi več kot 45.000 prebivalcev, v tamkajšnjem premogovništvu, 
energetiki, industriji in drugih dejavnostih pa je več kot 20.000 delovnih mest. Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je zaradi 
odsotnosti čiščenja komunalne in industrijske odpadne vode bila Paka močno onesnažena (IV. kakovostni razred po takratni 
zakonodaji). Poleg tega so zaradi premogovništva nastala ugrezninska jezera, ki še stopnjujejo občutljivost voda. 

Kanalizacija se je gradila sočasno z gradnjo mesta Velenja v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja; mehansko stopnjo 
centralne čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod pa leta 1990. Štiri leta kasneje so na takratni Občini Velenje 
sprejeli sanacijski program »Vode občine Velenje«, ki so ga po reorganizaciji občin preimenovali v »Sanacijski program Paka«. 
Kakovost reke Pake se je začela izboljševati, kanalizacijsko omrežje so razširili tudi na obrobje Šaleške doline (Centralna čistilna 
naprava-CČN), zlasti pomembna je kanalizacija v pojezerju, ki zmanjšuje onesnaževanje jezer. Leta 2006 so temeljito posodobili 
mehansko čiščenje in zgradili 2. in 3. stopnjo čiščenja na CČN Šaleške doline. 

Gradnja je bila v večji meri financirana s strani EU finančnega instrumenta ISPA in proračuna Republike Slovenije. Kljub izgradnji 
čistilne naprave pa se stanje Pake še ni dovolj izboljšalo zaradi še vedno manjkajoče kanalizacije. Čistilna naprava je zgrajena 
tudi na območju Šmartnega ob Paki in v Rečici ob Paki, čeprav je tam pokritost s kanalizacijskim sistemom še zelo slaba.

Projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline« je torej logično 
nadaljevanje sanacijskih ukrepov na področju voda v porečju Pake in nuja za izboljšanje vodnih teles. Je celovit projekt, ki rešuje 
problematiko odpadnih voda v  porečju Pake in bo obenem dvignil raven kakovosti življenja vsem prebivalcem ter omogočil 
doseganje načel trajnostnega razvoja v sicer močno antropogeno preobremenjenem porečju. Pomanjkljiv kanalizacijski sistem 
negativno vpliva tako na podtalnico kot na Pako in jezera Šaleške doline. Novogradnja bo večino negativnih vplivov preprečila, 
zmogljiva CČN pa omogoča čiščenje tudi večjih količin odpadne vode. Projekt se nanaša na vse štiri občine investitorke.

Bodoči upravljavec novo zgrajenega sistema bo predvidoma Komunalno podjetje Velenje. Komunalno podjetje Velenje nastopa v 
razmerju do občin kot najemnik infrastrukture, predmetne občine pa kot lastnik. 

Komunalno podjetje Velenje je skladno s »Pogodbo o uporabi in upravljanju komunalne infrastrukture« (podpisana 23.01.1998 med 
Komunalnim podjetjem Velenje in Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki) skupni in edini upravljavec 
vse komunalne infrastrukture v vseh občinah ustanoviteljicah. 

Prav tako Komunalno podjetje Velenje skladno s »Pogodbo o prenosu in izvajanju dela investicij v komunalno infrastrukturo« 
(podpisana 30.11.1999 med Komunalnim podjetjem Velenje in Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob 
Paki) vodi vse investicijske posle v komunalno infrastrukturo v vseh občinah ustanoviteljicah. 

Za potrebe in namene najema in uporabe CČN Šoštanj je bila sklenjena Pogodba o najemu in uporabi komunalne infrastrukture, 
ki je bila zgrajena v okviru projekta »Wastewater Treatment and Upgrading of Sustainable Water Supply System of Paka River 
Basin No. 2000/SI/16/P/PE/003/1 – Wastewater Treatment Plant of the Šalek Valley«.

Med občinama Braslovče in Šmartno ob Paki ter Komunalnim podjetjem Velenje d.o.o. je bila sklenjena pogodba o medsebojnem 
sodelovanju pri projektu »Izgradnja kanalizacije na območju Letuš – Male Braslovče in razširitev ČN Šmartno ob Paki« z dne 
22.06.2009, kjer je med drugim definirano tudi, da bo upravljavec zgrajene komunalne infrastrukture Komunalno podjetje Velenje 
d.o.o.

OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE PO TEKOČIH CENAH 

Investicijska vrednost (v EUR) po letih (2010-2015) za vse občine skupaj v gradnjo primarne kanalizacije in v širitev ČN Šmartno 
ob Paki (tekoče cene*)
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OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE PO TEKO�IH CENAH

Investicijska vrednost (v EUR) po letih (2010-2015) za vse ob�ine skupaj v gradnjo primarne kanalizacije in 
v širitev �N Šmartno ob Paki (teko�e cene*)

INVESTICIJA V IZGRADNJO PRIMARNE 
KANALIZACIJE IN ŠIRITEV �N Šmartno ob Paki 

Invest. 
vrednost 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Novogradnja primarne kanalizacije  
MO VELENJE 3.620.421 0 1.542.501 520.563 620.223 462.782 474.352
Novogradnja kanalizacije - Šalek -  Paka levi breg 309.335 0 309.335 0 0 0 0
Novogradnja kanalizacije - Gorica - Zg. Šalek 480.366 0 480.366 0 0 0 0
Novogradnja kanalizacije - Straža 80.079 0 0 80.079 0 0 0
Dograditev primarne kanalizacije - Kav�e 91.084 0 0 0 91.084 0 0
Novogradnja kanalizacije Podkraj – obmo�je Ring 77.644 0 0 0 77.644 0 0
Izgradnja primarnega kanala Bev�e 323.060 0 323.060 0 0 0 0
Izgradnja zadrževalnih bazenov 2.258.853 0 429.740 440.484 451.495 462.782 474.352
ŠOŠTANJ 3.146.550 0 349.901 783.764 1.183.224 783.047 46.614
Izgradnja manjkajo�e kanalizacije - Metle�e 235.169 0 116.133 119.036 0 0 0
Novogradnja kanalizacije - Koroška 53.315 0 53.315 0 0 0 0
Novogradnja kanalizacije - Florjan Mlakar 298.163 0 0 298.163 0 0 0
Novogradnja kanalizacije - Skorno Florjan 308.357 0 0 0 308.357 0 0
Novogradnja kanalizacije - spodnji Lom Topolšica 449.224 0 0 0 221.839 227.385 0
Novogradnja kanalizacije - Topolšica 1 center GD 180.453 0 180.453 0 0 0 0
Novogradnja kanalizacije - Topolšica Lom 494.452 0 0 0 277.299 170.539 46.614
Izgradnja zadrževalnih bazenov 1.127.417 0 0 366.565 375.729 385.123 0
ŠMARTNO OB PAKI  1.256.927 0 403.297 308.411 545.219 0 0
Izgradnja manjkajo�e kanalizacije - Šmartno ob Paki 33.784 0 33.784 0 0 0 0
Izgradnja primarnega kanala Paška vas Šmartno ob 
Paki 263.938 0 263.938 0 0 0 0

Novogradnja kanalizacije - Gavce 1 143.450 0 105.575 37.875 0 0 0
Izgradnja primarnega kanala Re�ica ob Paki 1 - Mali 
vrh  277.299 0 0 0 277.299 0 0

Izgradnja primarnega kanala s �rpališ�em - Letuš - 
levi breg 538.456 0 0 270.536 267.920 0 0

* Teko�e cene so investicijske vrednosti pove�ane za stopnjo inflacije. 
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INVESTICIJA V IZGRADNJO PRIMARNE 
KANALIZACIJE IN ŠIRITEV �N Šmartno ob Paki 

Investicijska 
vrednost 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BRASLOV�E 977.991 0 0 432.858 499.138 45.995 0
Izgradnja primarnega kanala s �rpališ�em - Letuš - 
desni breg 462.282 0 0 216.429 221.839 24.014 0

Izgradnja primarnega kanala Male Braslov�e 515.709 0 0 216.429 277.299 21.981 00

Skupaj izgradnja nove primarne kanalizacije 9.001.889 0 2.295.69
9

2.045.59
6

2.847.80
4

1.291.82
4 520.966

Širitev �istilne naprave Šmartno ob Paki  
Dograditev �N Šmartno ob Paki iz 1.500 PE na 
4.500 PE 278.685 0 0 0 221.839 56.846 0

Poskusno obratovanje 55.370 0 0 0 0 27.343 28.027
Skupaj širitev �istilne naprave Šmartno ob Paki  334.055 0 0 0 221.839 84.189 28.027
SKUPAJ INVESTICIJA BREZ PREOSTALIH 
STROŠKOV 9.335.944 0 2.295.69

9
2.045.59

6
3.069.64

3
1.376.01

3 548.993

Preostali stroški 2.053.786 506.760 628.627 278.286 398.848 182.311 58.954
Projektna dokumentacija 970.234 391.400 315.094 75.750 88.063 79.585 20.342
Razpisna dokumentacija 124.630 82.400 42.230 0 0 0 0
Nadzor 280.079 0 68.871 61.368 92.089 41.280 16.471
Stiki z javnostjo 117.282 32.960 15.836 17.314 16.638 17.054 17.480
Nepredvidena dela 561.561 0 186.596 123.854 202.058 44.392 4.661

SKUPAJ CELOTNA INVESTICIJA BREZ DDV 11.389.730 506.760 2.924.32
6

2.323.88
2

3.468.49
1

1.558.32
4 607.947

DDV 20% 2.277.946 101.352 584.865 464.776 693.698 311.665 121.590

SKUPAJ INVESTCIJA Z DDV 13.667.676 608.112 3.509.19
1

2.788.65
8

4.162.18
9

1.869.98
9 729.537
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Investicijska vrednost (v EUR) po letih (2010-2015) za vse ob�ine skupaj v gradnjo sekundarne kanalizacije 
(teko�e cene) 

INVESTICIJA V IZGRADNJO 
SEKUNDARNE KANALIZACIJE  

Invest. 
vrednost 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MO VELENJE 1.174.750 0 369.513 270.536 277.300 238.755 18.646
Izgradnja sekundarne kanalizacije - 
Šalek - Paka levi breg 31.673 0 31.673 0 0 0 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije - 
Gorica - Zg. Šalek 126.690 0 126.690 0 0 0 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije - 
Straža 54.107 0 0 54.107 0 0 0

Izgradnja sekundarne  kanalizacije - 
Kav�e 162.331 0 0 0 55.460 106.871 0

Novogradnja kanalizacije Podkraj – 
obmo�je Ring, sekundarni del 129.111 0 0 0 110.920 18.191 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije 
Bev�e 670.838 0 211.150 216.429 110.920 113.693 18.646

ŠOŠTANJ 1.022.905 0 147.806 328.539 244.024 204.647 97.889
Izgradnja manjkajo�e sekundarne 
kanalizacije - Metle�e 129.884 0 42.230 43.286 44.368 0 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije - 
Koroška 52.788 0 52.788 0 0 0 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije - 
Florjan Mlakar 242.400 0 0 242.400 0 0 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije - 
Skorno Florjan 134.768 0 0 0 66.552 68.216 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije - 
spodnji Lom Topolšica 163.581 0 0 0 55.460 56.846 51.275

Izgradnja sekundarne kanalizacije - 
Topolšica 1 center GD 95.641 0 52.788 42.853 0 0 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije  
Topolšica - Lom 203.843 0 0 0 77.644 79.585 46.614

ŠMARTNO OB PAKI  1.167.072 0 61.234 258.902 331.928 306.118 208.890
Izgradnja manjkajo�e sekundarne 
kanalizacije - Šmartno ob Paki 50.676 0 50.676 0 0 0 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije - 
Gavce 1, Gavce 2 390.852 0 10.558 108.214 110.920 79.585 81.575

Izgradnja sekundarne kanalizacije 
Paška vas 401.056 0 0 96.581 98.996 101.471 104.008

Izgradnja sekundarne kanalizacije 
Re�ica ob Paki 1 - Mali vrh 134.768 0 0 0 66.552 68.216 0

Izgradnja sekundarne kanalizacije 
Re�ica-Roje 189.720 0 0 54.107 55.460 56.846 23.307

BRASLOV�E 806.349 0 0 216.429 221.839 193.278 174.803
Izgradnja sekundarne kanalizacije 
Braslov�e Letuš 806.349 0 0 216.429 221.839 193.278 174.803

SKUPAJ CELOTNA INVESTICIJA 
BREZ DDV 4.171.076 0 578.553 1.074.406 1.075.091 942.798 500.228

DDV 20% 834.215 0 115.711 214.881 215.018 188.560 100.045
SKUPAJ INVESTCIJA Z DDV 5.005.291 0 694.264 1.289.287 1.290.109 1.131.358 600.273
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Investicijska vrednost (v EUR) po letih (2010-2015) za vse ob�ine skupaj za celotni projekt (teko�e cene) 

Investicijska vrednost projekta 
(primarna in sekundarna 
kanalizacija) 

Investicijska 
vrednost 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MO VELENJE 4.795.171 0 1.912.014 791.099 897.523 701.537 492.998
Primarna kanalizacija 3.620.421 0 1.542.501 520.563 620.223 462.782 474.352
Sekundarna kanalizacija 1.174.750 0 369.513 270.536 277.300 238.755 18.646
ŠOŠTANJ 4.169.455 0 497.707 1.112.303 1.427.248 987.694 144.503
Primarna kanalizacija 3.146.550 0 349.901 783.764 1.183.224 783.047 46.614
Sekundarna kanalizacija 1.022.905 0 147.806 328.539 244.024 204.647 97.889
ŠMARTNO OB PAKI  2.758.054 0 464.531 567.313 1.098.986 390.307 236.917
Primarna kanalizacija 1.256.927 0 403.297 308.411 545.219 0 0
Širitev �N Šmartno ob Paki 334.055 0 0 0 221.839 84.189 28.027
Sekundarna kanalizacija 1.167.072 0 61.234 258.902 331.928 306.118 208.890
BRASLOV�E 1.784.340 0 0 649.287 720.977 239.273 174.803
Primarna kanalizacija 977.991 0 0 432.858 499.138 45.995 0
Sekundarna kanalizacija 806.349 0 0 216.429 221.839 193.278 174.803
Skupaj gradnja 13.507.020 0 2.874.252 3.120.002 4.144.734 2.318.811 1.049.221
Preostali stroški 2.053.786 506.760 628.627 278.286 398.848 182.311 58.954
DDV 3.112.161 101.352 700.576 679.657 908.716 500.225 221.635
Skupaj celotna investicija 18.672.967 608.112 4.203.455 4.077.945 5.452.298 3.001.347 1.329.810

Specifikacija ostalih stroškov: 

- Nepredvidena dela so ocenjena v višini 10% od vrednosti investicij, ki se bodo gradile po rumeni Fidic knjigi; 

- Projektna dokumentacija so vrednosti dokumentacije PGD, PZI za investicije, za katere je bilo predvideno, da 
bo ta dokumentacija upravi�en strošek, to so : 

� Novogradnja kanalizacije Šalek -  Paka levi 
breg

� Novogradnja kanalizacije Gorica - Zg. 
Šalek 

� Dograditev kanalizacije Kav�e
� Novogradnja kanalizacije Podkraj – 

obmo�je Ring 

� Izgradnja manjkajo�e kanalizacije Metle�e

� Novogradnja kanalizacije Skorno - Florjan 
� Novogradnja kanalizacije Spodnji Lom - 

Topolšica 

� Novogradnja kanalizacije Topolšica - Lom 

� Izgradnja kanalizacije Male Braslov�e

� Izgradnja kanalizacije Letuš desni breg 
� Izgradnja kanalizacije Letuš levi breg 

(Re�ica-Roje) 

V sklopu stroška projektne dokumentacije so ocenjeni tudi stroški projektne dokumentacije faza PID v višini 
4% od vrednosti investicij, skladno z dinamiko zaklju�evanja investicij. 

- Stroški priprave razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev po Fidic knjigi, stroški za stike z javnostjo ter 
investicije skupnega zna�aja se delijo skladno z deleži, ki so enaki deležem skupne vrednosti investicij po 
posamezni lokalni skupnosti glede na celotno vrednost vseh investicij skupaj, ki so zajete v projektu in 
znašajo: MOV 38,78 %; ŠOŠ 33,7 %; ŠMP 13,38%; Braslov�e 14,14%  

- Stroški nadzora znašajo 3% od vrednosti investicij  
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NA�RT FINANCIRANJA PO OB�INAH

Ob�ina 
Viri financiranja kohezijski projekt 

MO Velenje Šoštanj Šmartno ob 
Paki Braslov�e

Upravi�eni stroški 15.560.806 5.659.282 5.111.417 2.498.665 2.291.442
Kohezijski sklad 8.519.307 3.098.372 2.798.424 1.367.981 1.254.530
Ob�inski prora�un 1.556.081 565.928 511.142 249.867 229.144
Državni prora�un 5.485.418 1.994.982 1.801.851 880.817 807.768
Neupravi�eni stroški (DDV) 3.112.161 1.131.857 1.022.283 499.733 458.288
Kohezijski sklad 
Ob�inski prora�un 3.112.161 1.131.857 1.022.283 499.733 458.288
Državni prora�un 
Skupaj celotna investicija 18.672.967 6.791.139 6.133.700 2.998.398 2.749.730
Kohezijski sklad 8.519.307 3.098.372 2.798.424 1.367.981 1.254.530
Ob�inski prora�un 4.668.242 1.697.785 1.533.425 749.600 687.432
Državni prora�un 5.485.418 1.994.982 1.801.851 880.817 807.768

Mestna ob�ina Velenje 

Viri financiranja MO Velenje 
- kohezija 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

Upravi�eni stroški 184.302 1.273.957 1.235.917 1.652.447 909.629 403.030 5.659.282
Kohezijski sklad 100.902 697.473 676.646 904.690 498.008 220.653 3.098.372
Ob�inski prora�un 18.430 127.395 123.592 165.245 90.963 40.303 565.928
Državni prora�un 64.970 449.089 435.679 582.512 320.658 142.074 1.994.982
Neupravi�eni stroški (DDV) 36.860 254.792 247.183 330.490 181.926 80.606 1.131.857
Kohezijski sklad         
Ob�inski prora�un 36.860 254.792 247.183 330.490 181.926 80.606 1.131.857
Državni prora�un         
Skupaj celotna investicija 221.162 1.528.749 1.483.100 1.982.937 1.091.555 483.636 6.791.139
Kohezijski sklad 100.902 697.473 676.646 904.690 498.008 220.653 3.098.372
Ob�inski prora�un 55.290 382.187 370.775 495.735 272.889 120.909 1.697.785
Državni prora�un 64.970 449.089 435.679 582.512 320.658 142.074 1.994.982

Ob�ina Šoštanj 

Viri financiranja ob�in 
Šoštanj - kohezija 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

Upravi�eni stroški 166.461 1.150.626 1.116.270 1.492.477 821.569 364.014 5.111.417
Kohezijski sklad 91.135 629.950 611.141 817.109 449.797 199.292 2.798.424
Ob�inski prora�un 16.646 115.063 111.627 149.248 82.157 36.401 511.142
Državni prora�un 58.680 405.613 393.502 526.120 289.615 128.321 1.801.851
Neupravi�eni stroški (DDV) 33.292 230.125 223.254 298.495 164.314 72.803 1.022.283
Kohezijski sklad         
Ob�inski prora�un 33.292 230.125 223.254 298.495 164.314 72.803 1.022.283 
Državni prora�un         
Skupaj celotna investicija 199.753 1.380.751 1.339.524 1.790.972 985.883 436.817 6.133.700
Kohezijski sklad 91.135 629.950 611.141 817.109 449.797 199.292 2.798.424
Ob�inski prora�un 49.938 345.188 334.881 447.743 246.471 109.204 1.533.425
Državni prora�un 58.680 405.613 393.502 526.120 289.615 128.321 1.801.851
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Ob�ina Šmartno ob Paki 

Viri financiranja ob�in 
Šmartno ob Paki - kohezija 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

Upravi�eni stroški 81.373 562.472 545.678 729.582 401.616 177.944 2.498.665
Kohezijski sklad 44.550 307.945 298.750 399.435 219.879 97.422 1.367.981
Ob�inski prora�un 8.138 56.247 54.568 72.958 40.162 17.794 249.867
Državni prora�un 28.685 198.280 192.360 257.189 141.575 62.728 880.817
Neupravi�eni stroški (DDV) 16.275 112.494 109.136 145.916 80.323 35.589 499.733
Kohezijski sklad         
Ob�inski prora�un 16.275 112.494 109.136 145.916 80.323 35.589 499.733
Državni prora�un         
Skupaj celotna investicija 97.648 674.966 654.814 875.498 481.939 213.533 2.998.398
Kohezijski sklad 44.550 307.945 298.750 399.435 219.879 97.422 1.367.981
Ob�inski prora�un 24.413 168.741 163.704 218.874 120.485 53.383 749.600
Državni prora�un 28.685 198.280 192.360 257.189 141.575 62.728 880.817

Ob�ina Braslov�e

Viri financiranja ob�in 
Šmartno ob Paki - kohezija 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

Upravi�eni stroški 74.624 515.824 500.423 669.076 368.308 163.187 2.291.442
Kohezijski sklad 40.856 282.406 273.974 366.309 201.643 89.342 1.254.530
Ob�inski prora�un 7.462 51.582 50.042 66.908 36.831 16.319 229.144
Državni prora�un 26.306 181.836 176.407 235.859 129.834 57.526 807.768
Neupravi�eni stroški (DDV) 14.925 103.165 100.084 133.815 73.662 32.637 458.288
Kohezijski sklad         
Ob�inski prora�un 14.925 103.165 100.084 133.815 73.662 32.637 458.288
Državni prora�un         
Skupaj celotna investicija 89.549 618.989 600.507 802.891 441.970 195.824 2.749.730
Kohezijski sklad 40.856 282.406 273.974 366.309 201.643 89.342 1.254.530
Ob�inski prora�un 22.387 154.747 150.126 200.723 110.493 48.956 687.432
Državni prora�un 26.306 181.836 176.407 235.859 129.834 57.526 807.768

Skupaj viri financiranja 

Skupaj viri financiranja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj
Upravi�eni stroški 506.760 3.502.879 3.398.288 4.543.582 2.501.122 1.108.175 15.560.806
Kohezijski sklad 277.443 1.917.774 1.860.511 2.487.543 1.369.327 606.709 8.519.307 
Ob�inski prora�un 50.676 350.287 339.829 454.359 250.113 110.817 1.556.081 
Državni prora�un 178.641 1.234.818 1.197.948 1.601.680 881.682 390.649 5.485.418 
Neupravi�eni stroški (DDV) 101.352 700.576 679.657 908.716 500.225 221.635 3.112.161
Kohezijski sklad 0 0 0 0 0 0 0 
Ob�inski prora�un 101.352 700.576 679.657 908.716 500.225 221.635 3.112.161 
Državni prora�un 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj celotna investicija 608.112 4.203.455 4.077.945 5.452.298 3.001.347 1.329.810 18.672.967
Kohezijski sklad 277.443 1.917.774 1.860.511 2.487.543 1.369.327 606.709 8.519.307 
Ob�inski prora�un 152.028 1.050.863 1.019.486 1.363.075 750.338 332.452 4.668.242 
Državni prora�un 178.641 1.234.818 1.197.948 1.601.680 881.682 390.649 5.485.418 
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Kohezijska 
sredstva
45,6%

Ob�inski 
prora�un **

25,0%

Državni prora�un
29,4%

VIRI FINANCIRANJA Z UPOŠTEVANIMI SREDSTVI OMREŽNINE ZA VSE OB�INE SKUPAJ 

PROJEKT ODVAJANJE IN �IŠ�ENJE 

� Skupna vrednost projekta za Ob�ino Braslov�e

� Skupna vrednost projekta za Mestno ob�ino Velenje, Ob�ino Šoštanj in Ob�ino Šmartno ob Paki z 
upoštevanim finan�nim virom – omrežnina in okoljska dajatev od leta 2010 do 2015
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� Vrednost neupravi�enih stroškov, ki zajemajo že izdelano projektno dokumentacijo, stroške 
koordinatorstva in stroške investicijske dokumentacije in njihovo pokrivanje z virom omrežnina

FINAN�NA ANALIZA 

Prikaz finan�nih kazalnikov na podro�ju odvajanja in �iš�enja

Finan�na interna stopnja donosa s Kohezijo  6,02%
Finan�na interna stopnja donosa brez Kohezije  -1,95%

Finan�na neto sedanja vrednost investicije s Kohezijo 315.916
Finan�na neto sedanja vrednost investicije brez Kohezije -6.606.964

Finan�na neto sedanja vrednost investicije brez Kohezije je negativna (-6.606.964 EUR), saj projekt sam 
ne ustvarja dobi�kov ampak bodo�a cena pokriva celotne obratovalne stroške ter amortizacijo; finan�na
interna stopnja donosa s Kohezijo je pozitivna in znaša 6,02%.  

Finan�na pokritost projekta in finan�na donosnost nacionalnega kapitala 

Finan�no pokritost projekta se ocenjuje s preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi 
v celotni ekonomski dobi (dolo�enem referen�nem obdobju) pozitivni. Ti neto denarni tokovi morajo 
vklju�evati investicijske stroške, vse vire financiranja (nacionalne in sredstva EU) in neto prihodke.  

Projekt je finan�no ustrezen, ko je kumalitiven neto denarni tok skozi celotno referen�no obdobje 
pozitiven.

Projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in �iš�enja komunalnih odpadnih voda Šaleške 
doline« je finan�no ustrezen, saj je kumalitiven neto denarni tok skozi celotno referen�no obdobje 
pozitiven.

EKONOMSKA ANALIZA 

NPV (stroški) 14.700.917 EUR 100,00%
Operativni stroški 3.561.634 EUR 24,23%
Investicijski stroški 10.772.559 EUR 73,28%
Investicijsko vzdrževanje 366.724 EUR 2,49%

NPV (prihodki) 17.747.137 EUR 100,00%
Eksterne koristi 17.351.781 EUR 97,77%
Ostanek vrednosti 395.356 EUR 2,23%

Rezultati ekonomske analize 

Ekonomska analiza 
Ekonomska interna stopnja donosa 10,82%
Ekonomska neto sedanja vrednost 3.046.220 EUR
Koli�nik donosnosti 1,21

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna (3.046.220 EUR), kar pomeni, da je družba 
(regija/država) v boljšem položaju, �e se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške.  
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PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

S projektom Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda se bo v mestni občini Velenje, 
občini Šoštanj, občini Šmartno ob Paki in občini Braslovče zgradilo 26,07 km primarne kanalizacije s 6 zadrževalnimi bazeni in 2 
črpališčema ter razširilo čistilno napravo Šmartno ob Paki iz 1.500 PE na 3.000 PE. Poleg tega se predvideva tudi gradnja 20,67 
km sekundarne kanalizacije. Skupno bo zgrajeno 46,74 km kanalizacijskega sistema. 

Mestna občina Velenje:
• gradnja 7,14 km primarne kanalizacije,
• gradnja 5,84 km sekundarne kanalizacije,
• 4 zadrževalni bazeni.

Občina Šoštanj:
• gradnja 8,77 km primarne kanalizacije,
• gradnja 5,03 km sekundarne kanalizacije,
• 2 zadrževalna bazena.

Občina Šmartno ob Paki:
• gradnja 5,84 km primarne kanalizacije,
• gradnja 5,80 km sekundarne kanalizacije,
• 1 črpališče,
• širitev in posodobitev čistilne naprave Šmartno ob Paki na iz 1.500 PE na 3.000 PE.

Občina Braslovče:
• gradnja 4,32 km primarne kanalizacije,
• gradnja 4,0 km sekundarne kanalizacije
• 1 črpališče.

Izvedba projekta bo omogočila odvajanje odpadne vode 3.163 novim prebivalcem v vseh štirih občinah. V celotnem referenčnem 
obdobju bo odvod in čiščenje odpadne vode omogočen 5.161 novim prebivalcem (do leta 2038) z upoštevanjem naravne rasti 
tako obstoječega kot novo priključenega prebivalstva na področju, kjer poteka kanalizacijski sistem.

Investicijska vrednost projekta v tekočih cenah za vse štiri občine skupaj je 18.672.967 EUR z DDV, vključujoč gradnjo primarne 
in sekundarne kanalizacije in širitev in izboljšavo čistilne naprave Šmartno ob Paki. Upravičenih stroškov za sofinanciranje iz EU 
Kohezijskega sklada je 15.560.806 EUR. Delež sofinanciranja celotne investicije s strani EU Kohezijskega sklada je 45,623747 % 
oz. 8.519.307 EUR, 5.485.418 EUR bo financirano s strani državnega proračuna ter 4.668.242 EUR s strani občin.

Financiranje s strani EU Kohezijskega sklada po občinah bo:
• za mestno občino Velenje 3.098.372 EUR,
• za občino Šoštanj 2.798.424 EUR,
• za občino Šmartno ob Paki 1.367.981 EUR,
• za občino Braslovče 1.254.530 EUR

Prispevek občin bo:
• mestna občin Velenje 1.697.785 EUR,
• občina Šoštanj 1.533.425 EUR,
• občina Šmartno ob Paki 749.600 EUR,
• občina Braslovče 687.432 EUR.

Prispevek državnega proračuna po občinah bo:
• za mestno občino Velenje 1.994.982 EUR,
• za občino Šoštanj 1.801.851 EUR,
• za občino Šmartno ob Paki 880.817 EUR,
• za občino Braslovče 807.768 EUR.
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Predlagatelj: ŽUPAN                                      Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. in 70. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/07) ter 
2. odstavka 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 19/08) na svoji _____ seji dne _____ sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Škale-

Hrastovec k odtujitvi nepremičnine,
 parc. št. 749/2, k.o.  Škale

1. člen
Svet Mestne občine Velenje izda soglasje Krajevni skupnosti 
Škale-Hrastovec k odtujitvi nepremičnine parc. št. 749/2, 
poslovna stavba v izmeri 190 m2,  dvorišče v izmeri 572 m2, 
k.o. 957 Škale.

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

Številka: 465-05-0092/2009-281
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

Obrazložitev:
Prostovoljno gasilsko društvo Škale je bilo v preteklosti investitor 
brunarice zgrajene na nepremičnini parc. št. 749/2, k.o. Škale, 
ki je v lasti Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec (v nadaljevanju: 
KS Škale-Hrastovec). V času izgradnje navedenega objekta pa 
ni bil ustrezno izveden bodisi prenos lastninske pravice oziroma 
nastanek solastnine na predmetni nepremičnini, v katero je 
vlagalo Prostovoljno gasilsko društvo Škale (v nadaljevanju: 
PGD Škale). Na zboru krajanov je bil v letu 1994 sicer sprejet 
sklep o prenosu lastništva na PGD Škale, vendar do realizacije 
sprejetih sklepov ni prišlo. 

Zaradi izvedbe prenosa lastništva na nepremičnini parc. št. 
749/2, k.o. 957 Škale, v korist PGD Škale, pa je Svet KS Škale-
Hrastovec na svoji seji 10.7.2008 sprejel sklep št. 155/20-2008, 
s katerim je odobril prodajo predmetnega zemljišča skladno 
z obstoječo zakonodajo, ki ureja razpolaganje s stvarnim 
premoženjem države, pokrajin in občin. Ob navedenem je 
potrebno upoštevati tudi določila 70. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 
18/07; v nadaljevanju: Statut), ki določa, da lahko krajevne 
skupnosti odtujijo nepremičnine samo s soglasjem občinskega 
sveta. Takšno določilo pa podrobneje ureja še določba 2. 
odstavka 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 19/08; v nadaljevanju: Odlok), 
ki ožjim delom občine dovoljuje sklepanje pravnih poslov, ki 
se nanašajo na nakup in prodajo nepremičnega premoženja 
občine, le ob predhodnem soglasju občinskega sveta.

Datum: 4. januar 2010

Pripravila:
Zdravka Vasiljević, univ.dipl.prav., s.r.

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-
Uradni vestnik Mestne občine Velenje) predlagam svetu, 
da ta sklep sprejme.
       

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Predlagatelj: Župan               Faza: Predlog

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00),  40., 41. in 42. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 65/09) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 
seji dne __________________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 
osnovnih šol v Mestni občini Velenje  (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 8/97, 6/98, 9/99, 20/04 in 1/08) se 15. člen 
spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Osnovno šolo upravlja svet osnovne šole, ki ga sestavljajo 
predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev osnovne šole 
in predstavniki staršev.
Svet osnovne šole šteje enajst članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev osnovne šole
- tri predstavnike staršev
Za predstavnike delavcev osnovne šole se voli:
- štiri predstavnike strokovnih delavcev šole
Če ima osnovna šola eno ali več podružničnih šol, se eden od 

štirih predstavnikov strokovnih delavcev šole izvoli izmed 
strokovnih delavcev, ki delajo na podružnični šoli.

- enega predstavnika upravnih, administrativnih in tehničnih 
delavcev

Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Velenje 
izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter 
občanov iz naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci osnovne šole 
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga 
določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta osnovne šole na ustanovitveni seji izmed sebe 
izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z 
večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta osnovne 
šole je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu osnovne šole preneha s 
prenehanjem statusa učenca njihovih otrok v osnovni šoli.«

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

Številka: 015-02-0009/2007-520
Datum: 
       
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV
1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem sprememb odloka je navedena v 
preambuli odloka.

Skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 58/09) je v odloku o ustanovitvi zavoda potrebno spremeniti 
člen, ki določa sestavo sveta zavoda.

2. Obstoječe stanje
V obstoječem odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih 
zavodov osnovnih šol je v 15. členu zapisano, da svet zavoda 
sestavlja devet članov in sicer trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.

3. Cilj
Spremembo sestave sveta zavoda, ki jo določa novela zakona, 
je potrebno izvesti tudi v aktu o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje in 
sicer v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je najkasneje 
do 11. 8. 2010.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega poglavja se 
neposredno na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI-H) (Ur. l. RS št. 58/09) v svet javne osnovne šole, 
v kateri imajo delavci tri predstavnike, najpozneje v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona (najkasneje do 11. 2. 2010) 
izvolita še dva predstavnika delavcev. 

4. Vsebina člena, ki se spreminja

15. člen
»Osnovno šolo upravlja svet osnovne šole, ki ga sestavljajo 
predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev osnovne šole 
in predstavniki staršev.
Svet osnovne šole šteje devet članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- tri predstavnike delavcev osnovne šole
- tri predstavnike staršev
Za predstavnike delavcev osnovne šole se voli:
- dva predstavnika strokovnih delavcev
- enega predstavnika upravnih, administrativnih in tehničnih 

delavcev
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine Velenje 
izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter 
občanov iz naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci osnovne šole 
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga 
določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta osnovne šole na ustanovitveni seji izmed sebe 
izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z 
večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta osnovne 
šole je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu osnovne šole preneha s 
prenehanjem statusa učenca njihovih otrok v osnovni šoli.«

5. Finančne posledice
Sprejem tega odloka ne bo imel finančnih posledic za proračun 
Mestne občine Velenje.

PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za uskladitev odloka z zakonom v zvezi s spremembo 
sestave svetov zavodov na področju vzgojne in izobraževanja 
predlagamo, v skladu z 99. členom Poslovnika Sveta MO 
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Velenje (UPB 1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 22/08), da se 
odlok obravnava po skrajšanem postopku.

Velenje, 7. 1. 2010

Pripravil:
Dušan Dolinar, prof. ped. in soc., s.r. 

Višji svetovalec I za vzgojo in izobraževanje

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 
18/08) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj: Župan                 Faza: Predlog

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00),  40., 41. in 42. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 65/09) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 
seji dne _______________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda CVIU – Center za vzgojo, 

izobraževanje in usposabljanje Velenje
1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  
CVIU – Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje  (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 8/97, 6/98, 
9/99, 20/04 in 1/08) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev. 
Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki imata na podlagi 
določil 4. in 5. člena Sporazuma o določitvi kriterijev in delitvi 
premoženja med Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in 
Občino Šmartno ob Paki (Uradi vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 16/96 pravico do soupravljanja zavoda.
Pravica do soupravljanja zavoda se uresničuje preko sveta 
zavoda.
Svet zavoda šteje enajst članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev zavoda
- tri predstavnike staršev
Za predstavnike delavcev zavoda se voli:
- štiri predstavnike strokovnih delavcev zavoda
- enega predstavnika upravnih, administrativnih in tehničnih 

delavcev
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Velenje, 
Svet občine Šoštanj in Svet občine Šmartno ob Paki izmed 
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov iz 

posameznih občin.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na 
tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in 
ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta zavoda na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino 
glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je 
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda preneha s 
prenehanjem statusa učenca njihovih otrok v zavodu.«

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

Številka: 015-02-0009/2007-520
Datum: 
       
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV
1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem sprememb odloka je navedena v 
preambuli odloka.
Skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 58/09) je v odloku o ustanovitvi zavoda potrebno spremeniti 
člen, ki določa sestavo sveta zavoda.

2. Obstoječe stanje
V obstoječem odloku o ustanovitvi zavoda je v 15. členu 
zapisano, da svet zavoda sestavlja devet članov in sicer trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in 
trije predstavniki staršev.

3. Cilj
Spremembo sestave sveta zavoda, ki jo določa novela 
zakona, je potrebno izvesti tudi v aktu o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU – Center za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje Velenje in sicer v roku enega 
leta od uveljavitve zakona, to je najkasneje do 11. 8. 2010.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se neposredno 
na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) 
(Ur. l. RS št. 58/09) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda, v katerem imajo delavci tri predstavnike, najpozneje v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona (najkasneje do 11. 2. 
2010) izvolita še dva predstavnika delavcev. 

4. Vsebina člena, ki se spreminja

15. člen
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev.
Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki imata na podlagi 
določil 4. in 5. člena Sporazuma o določitvi kriterijev in delitvi 
premoženja med Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in 
Občino Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
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št. 16/96 pravico do soupravljanja zavoda.
Pravica do soupravljanja zavoda se uresničuje preko sveta 
zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- tri predstavnike delavcev zavoda
- tri predstavnike staršev
Za predstavnike delavcev zavoda se voli:
- dva predstavnika strokovnih delavcev
- enega predstavnika upravnih, administrativnih in tehničnih 

delavcev
Predstavnike ustanovitelja imenujejo Svet Mestne občine 
Velenje, Svet občine Šmartno ob Paki in Svet občine Šoštanj 
izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter 
občanov iz posameznih občin.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na 
tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in 
ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta zavoda na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino 
glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta osnovne 
šole je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu osnovne šole preneha s 
prenehanjem statusa učenca njihovih otrok v zavodu.

5. Finančne posledice
Sprejem tega odloka ne bo imel finančnih posledic za proračun 
Mestne občine Velenje.

PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za uskladitev odloka z zakonom v zvezi s spremembo 
sestave svetov zavodov na področju vzgojne in izobraževanja 
predlagamo, v skladu z 99. členom Poslovnika Sveta MO 
Velenje (UPB 1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 22/08), da se 
odlok obravnava po skrajšanem postopku.

Velenje, 7. 1. 2010

Pripravil:
Dušan Dolinar, prof. ped. in soc., s.r. 

Višji svetovalec I za vzgojo in izobraževanje

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 
18/08) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj: Župan                                                                       Faza:Predlog

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00),  40., 41. in 42. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 65/09) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 
seji dne _______________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski 

Velenje
1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/97, 22/06 in 3/08) se 16. 
člen spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev. 
Svet zavoda šteje enajst članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev glasbene šole
- tri predstavnike staršev
Za predstavnike delavcev zavoda se voli:
- štiri predstavnike strokovnih delavcev šole
- enega predstavnika upravnih, administrativnih in tehničnih 

delavcev
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Velenje 
izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter 
občanov iz posameznih občin.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci glasbene šole 
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga 
določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta zavoda na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino 
glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je 
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda preneha s 
prenehanjem statusa učenca njihovih otrok v zavodu.«

2. člen
Točka 4 in 28. člen odloka se spremenita tako, da se glasita:

»4. Svet staršev

28. člen
Predstavnike staršev v Svet staršev volijo starši na roditeljskem 
sestanku. Mandat članov sveta staršev traja štiri leta oziroma 
preneha s prenehanjem statusa učenca v šoli. Ista oseba je 
lahko izvoljena v svet staršev dvakrat  zaporedoma. 
V svet staršev se volita po dva predstavnika iz naslednjih štirih 
oddelkov:
- Oddelek za inštrumente s strunami,
- Oddelek za instrumente: pihala, trobila, tolkala,
- Oddelek za inštrumente s tipkami,
- Oddelek za nauk o glasbi, petje, ples.
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Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev 
zagotavlja šola. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 
Naloge sveta staršev so opredeljene v zakonu (ZOFVI-H).«

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

Številka: 015-02-0009/2007-520
Datum: 
       
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV
1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem sprememb odloka je navedena v 
preambuli odloka.
Skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 58/09) je v odloku o ustanovitvi zavoda potrebno spremeniti 
člen, ki določa sestavo sveta zavoda.
V odloku je potrebno natančno opredeliti svet staršev in določiti 
in način volitev predstavnikov staršev v svet staršev.

2. Obstoječe stanje
V obstoječem odloku o ustanovitvi zavoda je v 16. členu 
zapisano, da svet zavoda sestavlja devet članov in sicer trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in 
trije predstavniki staršev.
V veljavnem odloku o ustanovitvi zavoda ni določena sestava 
sveta staršev, niti način volitev predstavnikov staršev v svet 
staršev.

3. Cilj
Spremembo sestave sveta zavoda, ki jo določa novela zakona, 
je potrebno izvesti tudi v aktu o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski 
Velenje in sicer v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je 
najkasneje do 11. 8. 2010.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega poglavja se 
neposredno na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI-H) (Ur. l. RS št. 58/2009) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda, v katerem imajo delavci tri 
predstavnike, najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona (najkasneje do 11. 2. 2010) izvolita še dva predstavnika 
delavcev. 

V veljavnem Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/97, 22/06 
in 3/08) ni bila določena sestava in način volitev predstavnikov 
staršev v Svet staršev na šoli. Zaradi tega so se ob dosedanjih 
volitvah članov Sveta staršev pojavljala vprašanja o opredelitvi 
in določitvi oddelkov oziroma skupin učencev, katerih starši 
bodo lahko izvoljeni kot predstavniki staršev v svet staršev.
Ker določbe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI-UPB5)(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 
58/09 in 65/09) v poglavju o svetu staršev ne upoštevajo 
specifičnosti oblikovanja oddelkov v glasbenih šolah so 
predstavniki glasbenih šol oblikovali izhodišča za natančnejšo 

opredelitev izvolitve in delovanja svetov staršev na glasbenih 
šolah. 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je pripravila opis 
pristojnosti, nalog in sestave sveta staršev ter opis postopkov 
za izvolitev predstavnikov staršev učencev glasbene šole v 
Svet staršev.
Navedene določbe bodo omogočile jasnost in preglednost 
postopkov izvolitve predstavnikov staršev v Svet staršev na 
Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje.

4. Vsebina členov, ki se spreminjata

16. člen
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev.
Svet zavoda šteje devet članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- tri predstavnike delavcev zavoda
- tri predstavnike staršev
Za predstavnike delavcev zavoda se voli:
- dva predstavnika strokovnih delavcev
- enega predstavnika upravnih, administrativnih in tehničnih 

delavcev
Predstavnike ustanovitelja imenujejo Svet Mestne občine 
Velenje izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov 
ter občanov iz posameznih občin.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na 
tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in 
ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta zavoda na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino 
glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je 
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda preneha s 
prenehanjem statusa učenca njihovih otrok v zavodu.«

»4. Drugi organi
28. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov v zavodu se 
uporabljajo določbe zakona.«

5. Finančne posledice
Sprejem tega odloka ne bo imel finančnih posledic za proračun 
Mestne občine Velenje.

PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za uskladitev odloka z zakonom v zvezi s spremembo 
sestave svetov zavodov na področju vzgojne in izobraževanja 
predlagamo, v skladu z 99. členom Poslovnika Sveta MO 
Velenje (UPB 1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 22/08), da se 
odlok obravnava po skrajšanem postopku.

Velenje, 7. 1. 2010

Pripravil:
Dušan Dolinar, prof. ped. in soc., s.r. 

Višji svetovalec I za vzgojo in izobraževanje
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ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 
18/08) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj: Župan                     Faza: Predlog

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/1991, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994, 45/I/1994, 8/1996, 31/2000 
in 36/2000), 40., 41., 42. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009 in 
65/2009), ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji seji dne ____
___________  sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju Vzgojnovarstvenega zavoda 
Velenje v javni zavod Vrtec Velenje

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Vzgojnovarstvenega zavoda 
Velenje v javni zavod Vrtec Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 4/1997, 6/1998, 9/1999, 5/2000, 14/2003 
in 3/2008), se spremeni naziv odloka “Odlok o preoblikovanju 
Vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v javni zavod Vrtec 
Velenje” v “Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje”. 

2. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki 
staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev vrtca
- tri predstavnike staršev.
Za predstavnike delavcev vrtca se voli izmed vseh zaposlenih 
delavcev vrtca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Velenje 
izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter 
občanov posameznih naselij.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na 
tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in 
ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu vrtca morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši 
enot vrtca.
Člani sveta vrtca na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino 
glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta vrtca je ista 
oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca preneha s 
prenehanjem statusa njihovih otrok v vrtcu”.

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

Številka: 015-02-0003/2008-530
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV
1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem sprememb odloka je navedena v 
preambuli odloka.
Skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 
RS, št. 58/2009) je v odloku o ustanovitvi zavoda potrebno 
spremeniti člen, ki določa sestavo sveta zavoda.

2. Obstoječe stanje
V obstoječem Odloku o preoblikovanju Vzgojnovarstvenega 
zavoda Velenje v javni zavod Vrtec Velenje je v 16. členu 
zapisano, da svet zavoda sestavlja devet članov in sicer trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev vrtca in 
trije predstavniki staršev.

3.Cilj 
Spremembo sestave sveta zavoda, ki jo določa novela 
zakona, je potrebno izvesti tudi v aktu o preoblikovanju 
Vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v javni zavod Vrtec 
Velenje in sicer v roku enega leta od uveljavitve zakona, to 
je najkasneje do 11.8.2010. Ne glede na to, se neposredno 
na podlagi tega zakona v svet javnega vrtca, v  katerem 
imajo delavci tri predstavnike, najpozneje v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona, torej do 11.2.2010, izvolita še dva 
predstavnika delavcev. Svet javnega vrtca nadaljuje svoje delo 
do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani 
oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in članom, ki 
so izvoljeni v skladu s tem členom, poteče mandat s potekom 
mandata sveta. Mandat sedanjih članov sveta vrtca poteče 
30.6.2012.

4. Vsebina spremembe naziva odloka in člena, ki se spreminja 

Občinski svet je na svoji 25. seji, dne 8. aprila 1997 sprejel 
Odlok o preoblikovanju Vzgojnovarstvenega zavoda Velenje 
v javni zavod Vrtec Velenje. Od takrat dalje se je za odlok 
uporabljal ta naziv. Zaradi primernejše uporabe se spremeni 
naziv odloka “Odlok o preoblikovanju Vzgojnovarstvenega 
zavoda Velenje v javni zavod Vrtec Velenje” v naziv “Odlok 
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje”. Vse ostale 
določbe odloka glede naziva ostanejo nespremenjene, ker se v 
nadaljevanju odloka uporablja termin odlok ali pa ustanovitelj. 
S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v javni 
zavod Vrtec Velenje se uporablja za odlok nov naziv: “Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje”. 

16. člen
“Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, delavcev vrtca in staršev.
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Svet vrtca šteje devet  članov, in sicer:
- tri  predstavnike ustanovitelja,
- tri  predstavnikov  delavcev vrtca,
-     tri  predstavnike staršev.
Predstavnike delavcev vrtca se voli iz izmed vseh zaposlenih 
delavcev vrtca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Velenje 
izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter 
občanov posameznih naselij. Predstavnike zaposlenih izvolijo 
delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na 
način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
V svetu  morajo biti enakomerno zastopani delavci enot vrtca.
Člani sveta vrtca na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo  
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino 
glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta vrtca je ista 
oseba lahko izvoljena dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca preneha s 
prenehanjem statusa njihovih otrok v vrtcu”.

5. Finančne posledice
Sprejem tega odloka ne bo imel finančnih posledic za proračun 
Mestne občine Velenje.

PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za uskladitev odloka z zakonom v zvezi s spremembo 
sestave sveta javnega zavoda Vrtca Velenje in zaradi 
primernejše uporabe spremembe naziva odloka predlagamo, 
v skladu z 99. členom Poslovnika Sveta MO Velenje (UPB 
1, Uradni vestnik MOV, št. 15/2006 in 22/2008), da se odlok 
obravnava po skrajšanem postopku.

Velenje, 7.1.2010

Pripravila:
Dragica KAUZAR, univ.dipl.soc., s.r.

        Višja svetovalka II. za varstvo

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 26/2007 
in 18/2008), predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                          Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur.l.RS 33/07 in 70/08 - ZVO – 1 B), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi – ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/08 –odl. US, 76/08), 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), 24. člen Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 08/09), 17.člena Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7., in 8. 
člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/07),  na ………. seji dne  ……………… sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda 

Hrastovec – vrh KS Škale - Hrastovec v 
Velenju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za gradnjo vodovoda Hrastovec - vrh  (v nadaljevanju: 
program opremljanja), ki ga je izdelalo Komunalno podjetje 
Velenje d.o.o. novembra 2009.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in 
omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje 
gospodarske javne infrastrukture, ki jo predstavlja kanalizacija 
za odvajanje komunalne odpadne vode, s pogoji priključevanja 
nanjo ter določijo tehnični pogoji in finančna konstrukcija 
opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja
- prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture
- prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno 

infrastrukturo
- terminski plan izgradnje
- podlage za odmero komunalnega prispevka
- grafične priloge

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je: 
-  podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno 
    infrastrukturo
-   podlaga za odmero komunalnega prispevka 

4. člen
(podatki o območju opremljanja)

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje dela zaselka 
Paka pri Velenju vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme, na katero se bo 

predvidena oprema navezovala;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na 

obravnavanem  območju
– obračunsko območje
– obračunske stroške opremljanja
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino 
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parcele in na neto tlorisno površino objekta 
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka

Program opremljanja obravnava gradnjo vodovodnega omrežja.

5. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
–  se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe
    komunalne opreme;
– se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba 
   predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je
   predvidena v tekočem ali naslednjem letu;
– izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem spreminja 
   namembnost objekta;
– izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje 
   neto tlorisno površino objekta.

6. člen
(podatki o območju opremljanja)

Obračunsko območje je območje stavbnih zemljišč zaselka Hrastovec – vrh v KS Škale - Hrastovec v Velenju.

7. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka temelji na projektu » Vodovod Hrastovec s črpališčem in 
vodohramom in fekalna kanalizacija«, številka PZI PR – 25/05, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Tehnični biro d.o.o., Slovenska 
cesta 11, Murska Sobota junija 2008.
Na območje opremljanja je predvidena gradnja vodovodnega omrežja.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

8. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Obravnavano območje je komunalno opremljeno s cesto, javnimi, zelenimi in odprtimi površinami, kanalizacijo,  površinami za 
ravnanje z odpadki  in plinovodnim omrežjem. 

Naselje Hrastovec – vrh ima lastno vaško zajetje in zasebno vodovodno omrežje, ki pa ni priključeno na javni vodovod. V sušnem 
obdobju vode na tem območju pogosto zmanjka.

Obračunsko območje  za posamezno  komunalno opremo so:
- ceste: obračunsko območje CE_2
- kanalizacija KA_7
- plinovod PL_1
- javne  odprte in zelene površine: obračunsko območje JZ_2
- površine za ravnanje z odpadki: obračunsko območje RO_1

9. člen
(predvidena komunalna oprema)

Predvidena je gradnja javnega vodovodnega omrežja. Situacija je priloga št. 3.

V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te komunalne 
opreme, se obračunska območja  razširijo na stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskim območju, na 
katerega se objekt priključuje.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

10. člen
(obračunsko območje investicije)

Obračunsko območje investicije v komunalno opremo obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka (Priloga 2)

Obračunsko območje za obstoječo infrastrukturo je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano 
komunalno infrastrukturo, oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje se nahaja v enem obračunskem območju 
za infrastrukturne objekte : vodovod (VO_ A) ter zajema le eno geografsko in funkcionalno zaokroženo območje, kar izhaja 
iz krovnega dokumenta : Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
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prispevka za območje mestne občine Velenje( Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 13/2007).

Skupna površina območja opremljanja z javnim vodovodom zajema 70.000 m2 veliko zemljišče. Površina, namenjena gradnji 
objektov  je 35.000 m2. 

Neto tlorisna površina stavb znaša  6.300 m2.

11. člen
(skupni stroški investicije)

Skupni stroški investicije (Sij)

Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na 
obračunskem območju. 

Skupni stroški (vrednosti investicije), ki se upoštevajo v programu opremljanja, so prikazani v tabeli 3: 

12. člen
(financiranje predvidene investicije)

Finančna sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture se zagotavljajo iz kohezijskih sredstev v višini 369.267 €, državnega 
proračuna v višini 110.716 €, občinskega proračuna v višini 300.000 € in komunalnega prispevka v višini 131.881 €.

Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.

13. člen
(Obračunski stroški predvidene komunalne infrastrukture)

Obračunski stroški predvidene komunalne infrastrukture (OSij)
Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bremenijo določljive zavezance. Za določeno obračunsko območje se obračunski stroški izračunajo tako, da se 
skupne stroške komunalne opreme zmanjša za ostale vire financiranja.

Obračunski stroški opremljanja obračunskega območja s komunalno opremo kanalizacijsko omrežje znašajo 131.881 €

14. člen
(terminski plan)

Izgradnja vodovoda Hrastovec – vrh  bo potekala v letu 2011.

Tabela 3:Skupni stroški investicije: 

  Opis del 
Vrednost v € 
brez DDV 

Vrednost v € z 
DDV

1. Projektna dokumentacija 21.000 25.000
2. �rpališ�e 122.577 147.092

3.
Povezovalni vodovod, sekundarni vodovod, 
požarni cevovod 376.161 451.393

4. Vodohram 215.149 258.179
5. Nadzor, inženiring, oddaja del 25.000 30.000
  SKUPAJ 759.887 911.964



18. januar 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 31/ stran 47

            28. seja Sveta Mestne občine Velenje

Opis del 2009 2010 2011 
Projekti          

Razpis za izbiro 
izvajalca 

           

Izvedba del            

Uporabno dovoljenje         

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

15. �len
(merila za odmero komunalnega prispevka) 

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka dolo�a, da je razmerje med merilom 
parcele in merilom neto tlorisne površine  Dpi : Dti = 0,5 : 0,5  
Faktor dejavnost j za  stanovanjske objekte 1, za ostale objekte je faktor od 0,7 do 1,3. 

Tabela 2: faktor dejavnost za ostale objekte: 

Klasifik. št. 
(CC-SI) 

Vrsta objektov Faktor dejavnosti 
Kdejavnosti 

121 Gostinske stavbe 1,1 
122 Upravne in pisarniške stavbe 1,3 
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,3 
1241 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 1,3
1242 Garažne stavbe 0,7 
125
230

Industrijske stavbe 
Kompleksni industrijski objekti  

0,8
0,8

126
127

Stavbe splošnega družbenega pomena 
Druge nestanovanjske stavbe 

0,8
0,8

21
22

Objekti transportne infrastrukture 
Cevovodi, komun. omrežja in elektroenergetski vodi 

/
/

241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti �as 0,7 
 Enostavni objekti 0,7 

Olajšave  za zavezance niso predvidne. 

16. �len
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 

za investicijo v predvideno kanalizacijo) 
Obra�unski stroški investicije iz 8. �lena odloka prera�unani na površino parcel oziroma neto tlorisno 
površino objektov za kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode na obra�unskem obmo�ju
znašajo:  

Tabela 3: obra�unski stroški na enoto za vodovod 

Infrastruktura Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2)
 Vodovod  5,99 20,93

17. �len
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 

za obstoje�o komunalno infrastrukturo) 

Ob�ina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoje�o komunalno infrastrukturo, za katero so bile v 
programu opremljanja dolo�ene podlage, ki predvidevajo izra�un komunalnega prispevka za primarno in 
magistralno vodovodno omrežje v obra�unskem obmo�ju VO_7. 
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Tako izra�unani obra�unski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoje�e infrastrukture znašajo: 

Tabela 4: obra�unski stroški na enoto za obstoje�o infrastrukturo 

Obra�unsko obmo�je
magistralnih in primarnih vodov 

Stroški na m2 stavbnega 
zemljiš�a

Stroški na m2neto tlorisne 
površine objekta 

VO-7 1,17 3,57

18. �len
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povpre�nega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 
Obra�unski stroški za obstoje�o infrastrukturo so upoštevani na dan 31.12.2008. 

19. �len
(izra�un komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se za vodovodno omrežje ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega 
prispevka iz programa opremljanja dolo�a za investicijo obra�unskih stroškov v predvideno komunalno 
infrastrukturo. 

Izra�un komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izra�una po naslednji formuli: 
KP (i) = (Aparcela �  Cp1 �  Dp) +  (Kdejavnost � Atlorisna �  Ct1 � Dt)

Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o 
na�inu izra�una komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja 
objektov na obmo�ju opremljanja kot vsota izra�unanih komunalnih prispevkov za predvideno in 
obstoje�o komunalno infrastrukturo in  znaša 7,16 EUR/m2 za parcele oz. 24,50 EUR/m2  za neto tlorisne 
površine. 

Zavezancem, ki so lastniki obstoje�ih stavb na obmo�ju opremljanja bo odlo�ba za pla�ilo komunalnega 
prispevka vro�ena po uradni dolžnosti. 

V. POSTOPEK ODMERE 
20. člen

Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda pristojni organ na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka 
predloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali na podlagi obvestila upravne enote o popolnosti vloge 
za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni dolžnosti.

21. člen
S plačilom odmerjenega komunalnega prispevka občina zagotavlja zavezancu priključitev na komunalno infrastrukturo v skladu s 
tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne komunalne infrastrukture.
Gradnjo priključkov na objekte in omrežja komunalne infrastrukture zagotavlja zavezanec oziroma lastnik objekta, ki ga 
priključuje.
Priključevanje bo možno, ko je komunalni prispevek v celoti poravnan.

VI. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Velenje.  

23. člen
(veljavnost)

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

Številka: 352-11-0012/2009-670
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH
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Obrazložitev:

Pravno podlago za sprejem odloka predstavlja Zakon o prostorskem načrtovanju s podzakonskimi akti: Uredba o vsebini programa 
opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur. l. RS, št. 80/2007) in Pravilnik  o merilih za odmero komunalnega prispevka ( Ur.list RS št. 
95/2007) in Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje mestne občine Velenje( Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 13/2007).

Podlaga  za pripravo Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo za gradnjo vodovoda 
Hrastovec vrh v KS Škale - Hrastovec v Velenju

Ozadje in namen programa opremljanja

Območje opremljanja je naselje Hrastovec – vrh. Naselje je locirano severno od mesta Velenje na hribovitem terenu. 
Zgornji del naselja Hrastovec ima lastno vaško vodovodno zajetje in zasebni vodovod. V sušnih obdobjih vode na tem območju 
pogosto primanjkuje.

S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, okvirno določijo roki gradnje komunalne 
infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo in finančna konstrukcija opremljanja. Program opremljanja, torej določa usklajevanje 
dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje, za 
omogočanje možnosti priključevanja na komunalno infrastrukturo in služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka.

Na obravnavanem območju je predvideno opremljanje stavbnih zemljišč z sekundarnim vodovodnim omrežjem. Predviden 
vodovod bo zagotavljal pitno, sanitarno ter požarno vodo za zgornji del zaselka Hrastovec. Poleg sekundarnega omrežja bo 
zgrajeno tudi črpališče, od koder se položi tlačni vod do vodohrana. Cevovod bo zgrajen iz duktilnih cevi dimenzije DN 50 – DN 
100 z nazivnim tlakom 16 barov.

Črpališče bo velikosti 8 * 3,5 m in delno vkopano v teren. Prostornina rezervoarja bo 100 m3  .

Podlaga za program opremljanja je projektna dokumentacija, ki jo je izdela projektant »Tehnični biro d.o.o.,«Slovenska 11, Murska 
Sobota v letih 2007 in  2008.

Ovrednoteni skupni stroški opremljanja so:

  Opis del 
Vrednost v € 
brez DDV 

Vrednost v € z 
DDV

1. Projektna dokumentacija 21.000 25.000
2. �rpališ�e 122.577 147.092

3.
Povezovalni vodovod, sekundarni vodovod, 
požarni cevovod 376.161 451.393

4. Vodohram 215.149 258.179
5. Nadzor, inženiring, oddaja del 25.000 30.000
  SKUPAJ 759.887 911.964

Viri financiranja:

VIR VREDNOST V € 
Kohezijska sredstva 369.267 € 
Državni prora�un 110.716 € 
Prora�un Mestne ob�ine Velenje 300.000 € 
Komunalni prispevek 131.881 € 
SKUPAJ 911.964 € 
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Obra�unski stroški:  

Obra�unski stroški so skupni stroški, od katerih so odšteti drugi viri financiranja.  Obra�unski Stroški so 
tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo s pla�ilom komunalnega prispevka in bremenijo lastnike stavb 
na obra�unskem obmo�ju. 
Obra�unski stroški  znašajo 36.000 €. 

skupni stroški 911.964 € 100%
drugi viri 780.083 € 85,55 % 
obra�unski stroški 131.881 € 14.46 % 

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno obra�unske stroške prera�unati na 
merske enote, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Gre za prera�un stroškov 
opremljanja na parcelo in na neto tlorisno površino objekta. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen 
del, na katerem je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec pla�ati
komunalni prispevek. Površina na parcelo se izra�una glede na skupno površino obra�unskega obmo�ja.
Neto tlorisna površina objekta pa se dolo�i skladno z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljiš� za 
gradnjo (Ur. l. RS, št. 80/2007) po SIST ISO 9836; Standardom za lastnosti stavb - Definicija in 
ra�unanje indikatorjev površine in prostornin. Neto tlorisne površine obstoje�ih objektov so povzete po 
podatkih iz katastra stavb. 

Prera�un obra�unskih stroškov na mersko enoto ob upoštevanju stroškov gradnje  znaša za 
kvadratni meter parcele: 

Površina obra�unskega obmo�ja 22.000 [m2]  
Obra�unski stroški 131.881 [€]  
Cena opremljanja na površino = 5,99 [€/m2] 

In neto tlorisne velikosti stavb: 

Neto tlorisna površina objektov obmo�ja 6.300 [m2] 
Obra�unski stroški 113.881 [€] 
Cena opremljanja na površino = 20,93 [€/m2] 

Program opremljanja v merilih za odmero komunalnega prispevka dolo�a razmerje, s katerim izra�unava 
delež komunalnega prispevka, ki se ga obra�unava glede na površino parcele in delež, s katerim se 
obremeni neto površine objekta s komunalnim prispevkom. �e odlok ne dolo�i druga�e, je to razmerje 50 
: 50. To pomeni, da s polovico vpliva na višino komunalnega prispevka cena opremljanja kvadratnega 
metra parcele, drugo polovico vpliva pa ima cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine 
objekta. 

Višina komunalnega prispevka se izra�una po formuli: 
KP = (0,5 x Cpi x pp + 0,5 x Cti x ntp) x i 
pri �emer je: 
KP - komunalni prispevek 
0,5/ 0,5 - delež vpliva enote obra�una 
Cpi - izra�unana cena opremljanja 1 m2 parcele 
pp - površina parcele [m2] 
Cti - cena opremljanja 1 m2 neto tlorisne površine objekta 
ntp - neto površina objekta je površina, ki jo dolo�i usposobljen strokovnjak skladno s standardom SIST 
ISO 9836, 
i - letni povpre�ni indeks podražitev gradbenih stroškov od dneva izra�una dalje (indeks cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela ostala nizka gradnja«) 
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljiš�a in merila neto tlorisne površine pri izra�unu 
komunalnega prispevka je Dpi: Dti = 05:05. 
Faktor dejavnost je 1 stanovanjske objekte, in za ostale objekte od 1,3 do 0,7. 

Olajšave  za zavezance niso predvidne. 
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Nadomestitveni stroški za obstoje�o komunalno infrastrukture so na obmo�ju obravnave  povzeti po 
stroških opredeljenih z  Odlokom o programu opremljanja za obstoje�o komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje št. 
13/2007) ter na elementih za odmero komunalnega prispevka  kot to dolo�a Zakon o prostorskem 
na�rtovanju, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš� in Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka. 

Obra�unsko obmo�je
magistralnih in primarnih vodov 

Stroški na m2 stavbnega 
zemljiš�a

Stroški na m2neto tlorisne 
površine objekta 

VO-7 1,17 3,57

Predlagani Odlok bo po sprejetju, predstavljal pravno podlago za odmero komunalnega prispevka za 
priklju�evanje na javni vodovod na delu zaselka Hrastovec – vrh v KS Škale – Hrastovec v mestni ob�ini
Velenje.

Novi uporabniki se bodo na novo zgrajeno infrastrukturo priklju�evali individualno ob izgradnji objektov.  

Obstoje�e stavbne se bodo na novo infrastrukturo priklju�evale, ko bo omrežje zgrajeno in predano v 
upravljanje.  
Odlo�be o odmeri komunalnega prispevka za obstoje�e stavbe bodo zavezancem izdane po uradni 
dolžnosti. 

Informativni izra�un komunalnega prispevka: 

objekt št.parcele
velikost parcele za 
izra�un prispevka NTP cena /parcelo cena/NTP komunalni prispevek

k.o. Hrastovec m2 m2 €/m2 €/m2 €
Hrastovec 31 479/3 760 121 7,16 24,50 4.203,05
Hrastovec 31 479/3 95,9 7,16 24,50 1.174,78
Hrastovec 32 477/1 135 161,7 7,16 24,50 2.464,13
Hrastovec 32 477/1 200 99,6 7,16 24,50 1.936,10
Hrastovec33 a 521/3 376 42,8 7,16 24,50 1.870,38
Hrastovec 34 528/3 551 87,5 7,16 24,50 3.044,46
Hrastovec 35 524 1000 49,5 7,16 24,50 4.186,38
Hrastovec 36 368/4 968 213,7 7,16 24,50 6.083,27
Hrastovec 36 b 442/2 234 186,5 7,16 24,50 3.122,35
Hrastovec 37 442/3 219 110,1 7,16 24,50 2.132,75
Hrastovec 37 a 441/3 700 138,7 7,16 24,50 4.205,08
Hrastovec 38 440/1 64,5 50,9 7,16 24,50 854,44
Hrastovec 37 b 352/28 600 47,9 7,16 24,50 2.734,78
Hrastovec 39 428/2 344 125,5 7,16 24,50 2.768,90
Hrastovec 39 a 428/1 564 139,4 7,16 24,50 3.726,77
Hrastovec 40 427/2 464 136,9 7,16 24,50 3.338,15
Hrastovec 41 425/5 247 51,8 7,16 24,50 1.518,81
Hrastovec 41 423 204 158,9 7,16 24,50 2.676,85
Hrastovec 42 376/3 435 120,1 7,16 24,50 3.028,53
Hrastovec 42 a 352/3 435 120,1 7,16 24,50 3.028,53
Hrastovec 42 b 352/23 400 111,6 7,16 24,50 2.799,10
Hrastovec 42 c 352/34 400 239,1 7,16 24,50 4.360,98
Hrastovec 43 375/4 360 111,6 7,16 24,50 2.655,90
Hrastovec 43 b 352/33 254 139,3 7,16 24,50 2.615,75
Hrastovec 43 c 352/30 300 100 7,16 24,50 2.299,00
Hrastovec 43 a 352/27;352/17 500 121,9 7,16 24,50 3.283,28
Hrastovec 43 d 352/18 759 138,5 7,16 24,50 4.413,85
Hrastovec 44 350/7 231 86,8 7,16 24,50 1.890,28
Hrastovec 44 350/7 71,6 7,16 24,50 877,10
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Predlagani Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda Hrastovec - vrh 
v Velenju temelji na  obračunskih stroških gradnje vodovod in  
na izhodiščih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno infrastrukturo skladno z  Odlokom o programu 
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje št. 13/2007) ter na 
elementih za odmero komunalnega prispevka, kot je določeno 
v  Zakon o prostorskem načrtovanju, Uredbi o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč in Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka.

Predlagani Odlok bo po sprejetju, predstavljal pravno podlago 
za odmero komunalnega prispevka za priključevanje objektov 
na javni vodovod na delu zaselka Paka pri Velenju  in bo v 
primerjavi z dosedanjo ureditvijo bolj natančno definiral 
elemente za odmero in sledil dikciji zakona, da je komunalni 
prispevek plačilo dela stroškov gradnje vodovod, ki ga 
zavezanec plača občini, ta pa mu mora omogočiti priključitev 
na zgrajeno komunalno opremo.

Mestnemu svetu se predlaga, da obravnava osnutek Odlok 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za gradnjo vodovoda Hrasstovec - vrh v Velenju, 
poda morebitne  pripombe ter ga v I. obravnavi sprejme.

Številka: 352-11-0012/2008
Velenje, 03.11.2009

Pripravila:
Vlasta Štajner, univ. dipl. inž. gradb., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB1,Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 
26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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POROČILO
 o delu dijakov in študentov v projektu MO Velenje „ČISTO MOJE VELENJE” 

v letu 2009

V letu 2009 je potekal vsakoletni projekt čiščenja in urejanja Velenja v obliki počitniškega dela mladih v mesecih junij, julij, avgust 
in september. O izvajanju počitniškega dela smo obvestili vse krajevne skupnosti in mestne četrti, vse osnovne šole, vrtec in 
ostale zavode v MOV. Projekt je bil ustrezno medijsko pokrit s prispevki v lokalnih medijih, na RTVSLO ter na spletnih straneh 
MOV. Projekt je vodil, koordiniral ter skrbel za nemoten potek dela Janko Ramšak. Za administrativno pomoč, pripravo obvestil, 
seznamov, vabil in ostalega materiala je bil zadolžen Rupreht Andrej. Vodenje skupin je izvajala skupina devetih mentorjev. 

Letos smo na občino Šoštanj naslovili dopis, kjer smo jim ponudili sodelovanje pri organiziranju in vodenju projekta v njihovi občini, 
saj smo prejeli veliko prošenj iz te občine. Projekt so prvič izvedli tudi oni (sami).

Delo dijakov in študentov smo opredelili v programu opravil, ki je bil razdeljen na naslednje sklope: 
- KOMUNALNA OPREMA (klopi, javna razsvetljava, ograje mostov – železne, lesena ograja ob Paki, ograja na kotalkališču, 

konfini)
- JAVNA SNAGA (utrjene površine-parkirišča, pločniki, kolesarske steze, cone za pešce, neutrjene površine, črna odlagališča)
- ZELENJE (žive meje, drevnine)
- KRAJEVNE SKUPNOSTI
- OSNOVNE ŠOLE
- VRTEC VELENJE 
- JAVNI ZAVODI
- ČIŠČENJE VODOTOKOV
- SONČNI PARK
- POMOČ GASILCEM

Obseg del je zajemalo predvsem pobiranje smeti in glaževine, barvanje klopi, zaščitni premazi jeklenih ograj na mostovih in 
drugje, delo v okolici osnovnih šol v MOV in njihovih podružnic, delo v okolici enot vrtca, obrezovanje živih mej in okrasnega 
grmovja, sanacija divjih odlagališč, odstranjevanje kolib, ograj in ostalega materiala z območja vrtičkov ob Trebuši, itd. Dela so 
potekala na naslednjih lokacijah:
• zelenice in parkirišča v centru mesta;
• parkirišča na Gorici in Šaleku;
• okolica Kardeljevega trga s pripadajočimi parkirišči;
• divja odlagališča v okolici mesta;
• avtobusna postajališča v mestu in na relaciji proti Dobrni;
• športna igrišča v mestu in v krajevnih skupnostih;
• okolice domov krajanov po KS;
• čiščenje okolice velenjskega in šaleškega gradu;
• urejanje in čiščenje trim steze;
• urejanje parkirišča in gozda ob stadionu;
• okolica Rdeče dvorane – skejt park;
• urejanje in čiščenje Sončnega parka ter okolice Kotalkališča;
• urejanje okolice Kopališke 3 (Dom obrambe in mladine);
• čiščenje in urejanje okolice Lilijskega griča;
• čiščenje parkirišča ob Trebuši; 
• barvanje cvetličnih korit;
• fizično pletje plevela na določenih lokacijah, celotna Partizanska cesta;
• sprotni dogovor s predsedniki KS in MČ;
• sprotni dogovor z ravnatelji šol in direktorico vrtca;
• barvanje ograj vseh mostov na reki Paki;
• pomoč pri delu z oskrbovanci Doma za varstvo odraslih Velenje;
• čiščenje vrtičkov Trebuša;
• pomoč in čiščenje na Pikinem festivalu;
• pomoč pri izvedbi projekta ParkS5 dogaja;
• pomoč pri izvedbi projekta Letni kino;
• pomoč gasilcem PGD Velenje pri redni dejavnosti;
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S počitniškim delom smo pričeli 29.06.2009. 

Razpored skupin:

Vsi dijaki in študentje vključeni v projekt so pred pričetkom dela opravili usposabljanje iz varstva pri delu. Usposabljanje je izvajalo 
podjetje Sintal, s katerim je sklenjena tudi ustrezna pogodba. Usposabljanje se je organiziralo v prostorih Mestne občine Velenje 
pred vsakim začetkom del po skupinah.

Odvoz pobranih smeti in nabranega odpadnega materiala po mestu in krajevnih skupnostih je opravljalo Podjetje za urejanje 
prostora. Orodje, vrečke in zaščitna sredstva smo sproti nabavljali po potrebi. Predvsem zaščitne rokavice in polivinilaste vrečke 
(120 l) za smeti, nekaj orodja pa smo imeli še iz prejšnjih projektov.

Po tem programu smo hoteli omogočiti delo vsem zainteresiranim dijakom in študentom. Na naš naslov smo prejeli 580 prošenj. 
Prošnje dijakov in študentov iz občine Šoštanj smo poslali na občino Šoštanj. Večina je bila razporejena tako, da smo v največji 
meri upoštevali njihove želje glede termina. 

Delo je potekalo v dopoldanskem času, od 7. do 15. ure, v primeru slabega vremena pa je delo odpadlo. Nekaj mladih smo letos 
poslali predčasno domov, predvsem zaradi neupoštevanja navodil mentorjev. 

Udeležence počitniškega dela smo razdelili v vsakem terminu v sedem skupin, ki so jih vodili mentorji Tina Javornik, Simona 
Jerenec, Bernarda Tajnšek, Suzana Vetrih, Stanislava Glažar, Miralem Kruško,  Nina Obreza, Suzana Nešič in Maja Banovšek. 
Skupine so bile številčno enakovredne, glede na število udeležencev v posameznem terminu. Mentorji so skupaj opravili 3500 
delovnih ur vodenja skupin in nadzora izvajanja projekta.

V treh terminih je 34 dijakov pomagalo pri izvedbi sprehoda za oskrbovance zavoda za varstvo odraslih, predvsem tistim, ki imajo 
težave pri hoji ali niso zmožni hoditi in so na invalidksih vozičkih. Sprehod je potekal do sončnega parka in po samem parku. Dijaki 
in oskrbovanci so se tudi pogovarjali in družili. 

Pripravila:            Vodja referata:
Andrej Rupreht, univ.dipl.obramb., s.r.                                           Bojan Prelovšek, kom. inž., s.r.
Janko Ramšak, s.r.

Stroški po�itniško delo 2009 
Vrsta stroška  Znesek v eur
voda (Osmica) 4.876,11
brezrokavniki (Tampotisk) 1.256,40
material za kosilnico (Trgoavto) 39,23
odvoz smeti in košnja (PUP) 8.549,75
orodje, barva (Hudovernik) 3.207,25
stroški dela  (Študentski servisi) 122.925,65
stroški dela mentorjev (pogodbe) 7.983,32
vre�ke, rokavice (Rednak) 3.440,76

SKUPAJ: 152.278,47

skupina od dne do dne Št.
udeležencev 

Št.
delovnih ur 

I. 29.06. 10.07. 75 4880
II. 13.07. 24.07 72 5321
III. 27.07 07.08. 70 4958
IV. 10.08. 21.08. 72 5460
V. 24.08. 04.09. 62 4163
VI 07.09 18.09. 61 4880
VII 21.09. 2.10. 32 1923

Skupaj: 444 31585
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POROČILO 
O DELU MEDOBČINSKE LOKALNE 

AKCIJSKE SKUPINE (LAS) za 
preprečevanje zasvojenosti z drogami v Mestni 

občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini 
Šmartno ob Paki za leto 2009 

V Medobčinski LAS za preprečevanje zasvojenosti z drogami, ki 
s svojim delovanjem pokriva območja občin Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki, smo v letu 2009 izvajali različne preventivne 
dejavnosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobij, s posebnim 
poudarkom za mlade. 

S Fundacijo Z glavo na zabavo in Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu smo skupno organizirali tri prireditve 
namenjene vsem velenjskim osnovnošolcem zadnje triade, 
katerim se je pridružila tudi O.Š. bratov Letonje iz Šmartnega 
ob Paki. V Domu kulture Velenje se je tako na prireditvah 
ZGNZ v dveh dneh zvrstilo kar 962 učencev osmih osnovnih 
šol. Fundacija Z glavo na zabavo organizira splošnokoristne 
medijske in prireditvene aktivnosti za mlade, s katerimi želi 
spodbuditi zdrav in aktiven način preživljanja prostega časa, 
kvalitetno zabavo brez škodljivih pomagal in posedično zdrav 
življenjski slog mladostnikov nasploh. Mestna občina Velenje 
skupaj z Medobčinsko lokalno akcijsko skupino (LAS) za 
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje odlično sodeluje 
s Fundacijo že vrsto let. Letošnje preventivne prireditve smo 
pridružili sklopu številnih prireditev ob praznovanju 50. letnice 
mesta Velenje. 

Čeprav je poslanstvo LAS-a primarno v preventivi, pa se naše 
delo dotika delno tudi kurative. V letu 2009 smo namenili 
veliko pozornosti analizi ocene stanja na področju uporabnikov 
nedovoljenih drog v mestni občini Velenje, kar je bila podlaga za 
sklenitev pogodbe z Zavodom Socio iz Celja, o sofinanciranju 
socialno varstvenega programa Terensko delo z odvisniki za 
leto 2009. Program zajema mobilno izmenjavo igel, menjavo 
osnovnega pribora, posredovanje informacij v zvezi z drogami, 
svetovanje v preventivi pred različnimi boleznimi, razdeljevanje 
kondomov, zagotavljanje pomoči v stiski odvisnikom oziroma 
posredovanje informacij o njeni pomoči. Iz analize ocene stanja 
na področju uporabnikov nedovoljenih drog v mestni občini 
Velenje izhaja, da je kar 58% anketirancev „na igli“. Ciljna 
populacija za izvedbo ankete so bili uporabniki nedovoljenih 
drog v Velenju, od 12 vrnjenih anketnih vprašalnikov, jih je bilo 
8 iz Velenja in 4 iz drugih občin. Vsi ti uporabniki nedovoljenih 
drog si želijo, da bi dvakrat tedensko dobivali sterilen pribor. 
Pri oblikah najprimernejše pomoči je na prvem mestu terenski 
kombi, njemu sledi zavetišče za brezdomce in uživalce drog, 
nato pa dnevni center, iglomati in varne sobe za injiciranje. 
Zanimivo je, da jih kar 50% celotne skupine vsakodnevno 
jemlje metadon, kar pa pri njih ne prepreči, poleg metadona, 
še uživanja drugih drog. Zaskrbljujoče je, da večina anketiranih 
vsak dan v tednu kombinira uživanje drog kot so nikotin, 
metadon, marihuana, heroin, alkohol, tablete in kokain. 

S preventivnimi programi na šolah smo zaradi dobrih odzivov 
nadaljevali tudi v letošnjem letu. Učence sedmih in osmih 

razredov osnovnih šol iz Šaleške doline smo pri urah predmeta 
etika in družba oziroma med razrednimi urami seznanjali 
s problemom nasilja in drog med mladino. Na roditeljskih 
sestankih smo na osnovnih in srednjih šolah v okviru projekta 
Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in ne zatiskajmo si oči, 
usposabljali starše za prepoznavanje odvisnosti pri otrocih 
in z ukrepi, ko se pojavijo težave. Preko Medobčinske zveze 
prijateljev mladine Velenje smo nudili staršem brezplačna 
srečanja v programu Otroci so naše največje bogastvo oziroma 
tako imenovano Šolo za starše. Na srečanjih s strokovnjaki 
se starši seznanjajo z razvojem in odraščanjem otrok in 
mladoletnikov ter o tem, kako premagovati razvojne težave. 
Zelo pomembna pri tem je izmenjava izkušenj z drugimi 
udeleženci šole za starše. V enotah Vrtca Velenje je potekala 
že dobro poznana in sprejeta družinska rekreacija, ki jo izvajajo 
vzgojiteljice Vrtca Velenje za otroke skupaj s starši. V šolskem 
letu 2009/2010 so starši in predšolski otroci izkazali še večji 
interes, tako da smo razširili izvajanje družinske rekreacije še 
na druge starostne skupine. 
Tudi v preteklem letu smo uspeli pridobiti sponzorstvo trgovine 
Kljukec v Nakupovalnem centru Spar Velenje. Darilne bone so 
prejeli vsi tisti starši, ki so redno obiskovali Šolo za starše in 
Družinsko rekreacijo. 

Preko Centra za socialno delo Velenje smo sofinancirali 
izvajanje mladinskih delavnic. Namenjene so učencem sedmih 
in osmih razredov osnovnih šol. Skozi delavnice zainteresirani 
krepijo notranje moči za uspešno obvladovanje razvojnih kriz in 
se učijo številnih socialnih veščin. 

Medočinska LAS Velenje v mesecu novembru – mesecu 
preventive, skoraj vsako leto organizira kakšno okroglo mizo 
na temo odvisnosti. Tokratna okrogla miza v Centru NOVA je 
bila na temo o alkoholni problematiki z gosti Jovan Stupar, 
dr.med., spec.spl.med. (Klub zdravljenih alkoholikov in zdravnik 
v ZD Šmartno ob Paki), Radovan Zupančič, univ.dipl.psih. 
(Psihiatrična bolnica Vojnik). Žal pa se je zaradi bolezni moral 
opravičiti povabljeni gost dr. Jože Ramovš (Inštitut A. Trstenjaka, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo). Pogovor je 
skozi odkrivanja pasti in posledic uživanja alkohola v družini in 
širše v družbi, vodila Sonja Bercko, članica Medobčinske LAS 
Velenje.

Proračun za področje Medobčinske lokalne akcijske skupine 
(LAS) za preprečevanje zasvojenosti z drogami v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki je bil v letu 
2009 v Mestni občini Velenje na proračunski postavki 400320015 
z naslovom LAS – Program za boj proti drogi realiziran v višini 
9.008,20,00 EUR, kar predstavlja 87,5% realizacijo glede na 
veljavni proračun v višini 10.300,00 EUR. 

Z našim delom in programi sledimo poslanstvu LAS-a, katerega 
primarna naloga je preventiva na področju preprečevanja 
zasvojenosti za čim širšo populacijo, predvsem pa za mlade. 

Zapisala: 
Dragica Kauzar, s.r.

Velenje, 08.01.2010
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POROČILO
O IZVAJANJU LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE OBČINE 

VELENJE za leto 2009

0 UVOD
Uradna zakonska podlaga za izdelavo in izvedbo energetskega koncepta je zapisana v Energetskem zakonu, ki navaja, da so 
izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti dolžni v svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg rabe in obseg ter način 
oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije. 
Energetski zakon je bil dopolnjen leta 2004 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona – Ur.l. RS, št. 51/04), 
čistopis zakona je bil objavljen v letu 2007: Energetski zakon - Uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB2) (Uradni list RS, št. 27/2007). 
V teh dokumentih so tudi določeni roki za izvedbo energetskih konceptov, ki za lokalne skupnosti določa rok do 1. januarja 2011, 
za mestne občine pa do 1. januarja 2009.
Nacionalni energetski program (NEP), sprejet leta 2004 (Ur.l. RS, št. 57/04), navaja energetski koncept kot predpogoj za pridobitev 
sredstev za nekatere projekte izkoriščanja OVE in projekte s področja URE.

MO Velenje je že leta 1995 izdelala energetsko zasnovo občine, decembra leta 2004 pa je izdelala Novelacijo energetske 
zasnove MO Velenje. Novelacija je bila narejena po tedaj veljavni metodologiji za izdelavo energetskih zasnov, zato je bila tudi 
delno sofinancirana s strani Ministrstva RS za okolje, prostor in energijo; Agencije za učinkovito rabo energije in obnovljive vire 
energije. 
Sklep o sprejetju Novelacije energetske zasnove MO Velenje je bil objavljen v Uradnem vestniku MO Velenje št. 2/2005.

1.  NOVELACIJA ENERGETSKE ZASNOVE MESTNE OBČINE VELENJE

1.1 Vsebina Novelacije energetske zasnove MO Velenje
Vsebina Novelacije energetske zasnove MO Velenje, ki jo je izdelalo podjetje IBE, d.d. v decembru 2004, mestni svet občine 
Velenje pa jo je sprejel v začetku leta 2005, je bila vsebinsko izdelana po tedanjih normativih za izdelavo energetske zasnove in 
tako predstavlja popolnoma novo energetsko zasnovo v tistem času. Prav zaradi svoje vsebine in zadostitvi normativom, ki so 
tedaj veljali za energetske zasnove, je bila tudi 50 % sofinancirana s strani Ministrstva RS za okolje, prostor in energijo in Agencije 
za učinkovito rabo energije (AURE).

Vsebina energetske zasnove je zajemala :

1. POVZETEK ŠTUDIJE

2. PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA:
- raba energije in poraba energentov,
- izkoriščanje in potenciali lokalnih obnovljivih virov energije
- obstoječa organiziranost energetske oskrbe,
- stanje obstoječih distribucijskih energetskih sistemov
- varčevalni potenciali na področju rabe energije,
- šibke točke obstoječe oskrbe in rabe energije.

3.  PREGLED UKREPOV, PROGRAMOV ALI PROJEKTOV
- splošni pregled možnih ukrepov, programov in projektov ter možnih scenarijev bodoče energetske oskrbe,
- izbor konkretnih ukrepov in projektov ter najprimernejših scenarijev bodoče oskrbe z energijo.

4. AKCIJSKI PROGRAM IN NAPOTKI ZA SISTEMATIČNO IZVAJANJE ENERGETSKE ZASNOVE OBČINE
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1.2 Akcijski program in napotki za sistemati�no izvajanje energetske 
zasnove ob�ine
Akcijski program energetske zasnove iz leta 2005 je zajemal2:

Vrsta ukrepa oz. aktivnosti Zadolžen za 
izvedbo

Status aktivnosti 

1. Sprejetje energetske zasnove MO 
Velenje

MOV Sprejeto januar 2005 

2. Vzpostavitev energetskega 
menedžmenta in imenovanje 
energetskega menedžerja 

MOV Vzpostavljeno december 
2006 (Ustanovitev 
energetske agencije 
KSSENA)

3. Vzpostavitev ciljnega spremljanja rabe 
energije v javnih objektih in stanovanjskih 
zgradbah 

MOV, KSSENA Vklju�enih 35 javnih 
zgradb v MO Velenje: 
za�etek april 2007, 
kontinuirana dejavnost 

4. Promocijska in prosvetljevalne aktivnosti 
o URE in OVE 

MOV, KSSENA Za�etek 3. kvartal 2005, 
kontinuirana dejavnost 

5. Promocija aktivnega energetskega 
svetovanja za ob�ane 

MOV, ENSVET Za�etek 2206, 
kontinuirana dejavnost 

6. Opredelitev akterjev zadolženih za 
spodbujanje in rabo OVE (solarni sistemi, 
toplotne �rpalke, biomasa, deponijski 
plin, kogeneracija, trigeneracija) 

MOV, KSSENA, 
ENSVET

Za�etek 2007, 
kontinuirana dejavnost 

7. Energetski pregledi javnih zgradb MOV, KSSENA Izvedenih 45 energetskih 
pregledov: za�etek 2008, 
kontinuirana dejavnost 

8. Ureditev lastniškega razmerja in 
racionalizacija javne razsvetljave 

MOV, KSSENA V izvajanju, kontinuirana 
aktivnost 

9. Oblikovanje strategije organizacije in 
razvoja sistema daljinske oskrbe s toploto 

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

V izvajanju, kontinuirana 
aktivnost 

10. Revizija kratkoro�nih planov in 
oblikovanje strategije razvoja 
zemeljskega plina 

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

V izvajanju, kontinuirana 
aktivnost 

11. Obnova sistema daljinskega ogrevanja 
(izolacije, cevovodi in armature, CEP, 
SPV), izgradnja novih vro�evodov in 
plinovodov

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

V izvajanju, kontinuirana 
aktivnost 

12. Revizija in novelacija obstoje�e tarifne in 
cenovne politike pri oskrbi s toploto in 
zemeljskim plinom 

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

Za�etek 2005, aktivnost 
je v izvajanju; 
kontinuirana aktivnost 

13. Prou�itev in uskladitev poslovanja KP 
Velenje z zahtevami zakonodaje 
(Energetski zakon) 

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

Za�etek 2005, aktivnost 
je v izvajanju; 
kontinuirana aktivnost 

14. Energetski pregledi stanovanjskih zgradb MOV, KSSENA Za�etek 2007, 
kontinuirana aktivnost 

15. Energetske sanacije objektov in 
energetske sanacije ogrevalnih sistemov, 
pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
energije

MOV, KSSENA, 
ENSVET

Za�etek 2007, 
kontinuirana aktivnost 

16. Ve�anje u�inkovitosti DOT s tehni�no
tehnološkimi inovacijami, posodobitvami, 
uvajanjem kogeneracij in trigeneracij 

KP Velenje – PE 
Energetika 

Kontinuirana aktivnost 

17. Spremljanje in nadzor delovanja kurilnih 
naprav, izvajanje predpisanih meritev in 
emisij iz ve�jih virov 

MOV, dimnikarske 
službe 

Kontinuirana aktivnost 

18. Obveš�anje javnosti o aktivnostih in 
doseženih rezultatih 

MOV, KSSENA Kontinuirana aktivnost 

2 Povzeto po Novelaciji energetske zasnove MO Velenje, izvajalec: IBE, d.d., December 2004 
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2. PORO�ILO O IZVAJANJU ENERGETSKE ZASNOVE V 
LETU 2009 

Na podlagi Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih 
konceptov (Ur. l. RS št. 74/2009) je potrebno lokalni energetski koncept (leta 2005 se 
je uporabljal izraz zasnova) izdelati za obdobje desetih let. Najkasneje po petih letih 
ga je potrebno prirediti, dopolniti ali izboljšati oziroma izdelati nov koncept.  

Prav tako mora samoupravna lokalna skupnost enkrat letno poro�ati o izvajanju 
lokalnega energetskega koncepta ministrstvu, pristojnemu za energijo, na obrazcu 
dolo�enem v PRILOGI 2, ki je sestavni del pravilnika. Samoupravna lokalna skupnost 
mora poro�ilo za preteklo leto oddati do 31. januarja naslednjega leta. 

PRILOGA 2: Obrazec letnega poro�ila

Letno poro�ilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega na�rta lokalnega energetskega koncepta 
(LEK) in njihovih u�inkih (9., 10. in 11. alineja 3. �lena tega pravilnika) 

Samoupravna lokalna skupnost: Mestna Ob�ina Velenje
Oseba za stike:    Alenka Rednjak, 03 8961 615,  
(ime in priimek, telefon, e-naslov) alenka.rednjak@velenje.si
Leto sprejema LEK-a:    2005  

Datum poro�anja:    januar 2010 
 1. Ob�ina Velenje IMA ob�inskega energetskega upravljavca. 
 2. Ob�ina Velenje JE vklju�ena v lokalno energetsko agencijo. 
 3. �e JE, v katero: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško - KSSENA 
 4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za: 
� u�inkovito rabo energije, 
� uporabo obnovljivih virov energije ter 
� izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo 

Izvedena dejavnost Investicijska vrednost 
oziroma strošek 
dejavnosti v EUR 

Struktura financiranja 
izvedene dejavnosti 
glede na vir 
financiranja

U�inek dejavnosti3 Planirano v 
LEK/doseženo v % 

U�inkovita raba 
energije:
- Zamenjava

stavbnega pohištva 
v Vili Mojca; 

16.311,24 € MO Velenje Ocena: okoli 20 
MWh/leto

DA

- sanacija strehe na 
vrtcu Vrtiljak – 
dodano je bilo 10 
cm izolacije na 
obstoje�o (10-
15cm)

 MO Velenje Ocenjen prihranek: 
okoli 10 % letno (23,7 
MWh)

DA

- Delna sanacija 
stavbnega pohištva 
na OŠ MPT 

50.365,12 € MO Velenje Ocena: okoli 100 
MWh/leto

DA

- Posodobitev
sistema za 
spremljanje rabe 
energije v 22 javnih 
zgradbah MO 
Velenje

7.340 € MO Velenje, KSSENA U�inek ni možno 
oceniti

DA

- Zamenjava
stavbnega pohištva 
v objektu KS Kav�e

6.635,63 € MO Velenje Ocena: okoli 5 
MWh/leto

DA

- Zamenjava
stavbnega pohištva 
v objektu KS Vinska 
Gora

3.139,00 € MO Velenje Ocena: okoli 20 
MWh/leto

DA

3 Pri ukrepih za u�inkovito rabo energije je treba opredeliti dosežen prihranek energije. Pri oskrbi z energijo je treba 
navesti delež energenta pri oskrbi lokalne skupnosti v %. Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za obnovljive vire 
energije je treba navesti oceno zmanjšanja emisij ali navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna koli�ina
porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (npr. koli�ina porabljenih sekancev, pri �emer naj se opredeli tudi 
obdobje, na katero se ta koli�ina nanaša).  
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- Zamenjava
stavbnega pohištva 
v objektu KS Paka 

25.983,29 € MO Velenje Ocena: okoli 10 
MWh/leto

DA

- Posodobitev oz. 
obnova  toplotne 
podpostaje v 
objektu KS Konovo 

11.988,00  € MO Velenje Ocena: okoli 2 
MWh/leto

DA

- Izdelava toplotno 
izolirane fasade na 
objektu KS Paka 

8.000,00 € MO Velenje Ocena: okoli 2,5 
MWh/leto

DA

Izboljšanje
energetske
u�inkovitosti  javne 
razsvetljave:
- vgradnja

energetsko var�nih
sijalk; 

5.000 € MO Velenje, KSSENA Ocenjen letni 
prihranek okoli 
10.000 kWh 

DA

- Izdelava PZI 
projekta vgradnje 
LED svetilk z 
avtonomnim PV 
napajanjem

2.100 € MO Velenje U�inka še ni možno 
oceniti

DA

Uporaba obnovljivih 
virov energije:
- Vgradnja toplotne 

�rpalke na 
podružni�ni OŠ 
Cirkovce 

13.653,35 € MO Velenje Povpre�na letna 
koli�ina porabljenega 
ELKO pred vgradnjo: 
12.000 l, raba el. 
energije zaradi 
delovanja T� se je 
pove�ala v povpre�ju
za okoli 10.000 kWh 

DA

Izboljšanje oskrbe z 
energijo, ki zajema 
proizvodnjo, prenos 
in distribucijo: 

    

- Obnova
sekundarnega
razvoda iz TPP 018 

24.000 € MO Velenje, 
Komunalno podjetje 
Velenje

zmanjšane toplotne 
izgube 15 MWh/l 

DA

- Obnova
sekundarnega
razvoda iz TPP 068 

30.000 € MO Velenje, 
Komunalno podjetje 
Velenje

zmanjšane toplotne 
izgube 10 MWh/l 

DA

- Priklju�ni vod 
plinovoda do 
objekta Veleja park 

30.000 € MO Velenje, 
Komunalno podjetje 
Velenje

priklju�en
novozgrajeni objekt 

DA

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske na�rte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe 
posameznih projektov) 
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V okviru projekta Ozaveš�anje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v ob�ini Velenje 
na temo u�inkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov smo v preteklem letu izvedli te 
dejavnosti (navedite): 

� število objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi naslovi: 

� 9 �lankov o projektih u�inkovite rabe energije in izkoriš�anje obnovljivih virov energije, revija Razvoj, Januar 
2009

� število pripravljenih in razdeljenih letakov, brošur, drugega predstavitvenega gradiva: 

V letu 2009 so izšle štiri številke �asopisa Sinenergija, ki ga izdaja Zavod energetska agencija KSSENA: 
� Sinenergija št. 1: Bioplin, 5.000 izvodov; 
� Sinenergija št. 2: Transport, 5.000 izvodov; 
� Sinenergija št. 3: Toplogredni plini, 5.000 izvodov; 
� Sinenergija št. 4: Elektri�na energija, 7.000 izvodov. 

� število organiziranih sre�anj za širšo javnost, naslovi in kraji teh sre�anj ter približno število 
udeležencev:

� Seminar: Ukrepi za zmanjšanje rabe energije v javnih zgradbah (Fakulteta za energetiko Velenje –), okoli 40 
udeležencev – april 2009; 

� MO Velenje je skupaj Univerzo v Mariboru, Fakulteto za energetiko sodelovala  pri organizaciji in izvedbi 
mednarodne konference ''Energetika in klimatske spremembe'' (EnRe), okoli 200 udeležencev, julij 2009; 

� Teden mobilnosti: prestavitev okolju prijaznih alternativ v prometu – Rudarska ulica v Velenju, okoli 1000 
udeležencev – september 2009; 

� Konferenca: Sredstva kohezijskega sklada za program ravnanja z odpadki, okoli 40 udeležencev – september 
2009.

� število in naslovi delavnic in drugih sre�anj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni 
vaše ob�ine, in druge morebitne dejavnosti: 

� 2 udeleženca: Konferenca: U�inkovito upravljanje z javno razsvetljavo (Celje ), okoli 170 udeležencev – 
februar 2009 

� 2 udeleženca: delavnice Zelene priložnosti za slovenske ob�ine, Celje, oktober 2009 
� 1 udeleženec: Konferenca Sredstva kohezijskega sklada za program ravnanja z odpadki, Velenje, september 

2009
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POROČILO IZDELAL: 
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Koroška 37/a
SI – 3320 Velenje

Slovenija

tel.:  +386 3 896 1 520
fax.: +386 3 896 1 522

www: www.kssena.si 

JANUAR 2010

PRIPRAVIL: 
Boštjan KRAJNC

direktor
tel.: +386 3 896 1 520

e-mail: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu

Za naslednje leto na�rtujemo izvedbo teh dejavnosti: 

Predvidena dejavnost Predvidena investicijska 
vrednost oziroma strošek 
dejavnosti v EUR

Predvidena struktura 
financiranja dejavnosti 
glede na vir financiranja

U�inek dejavnosti1

Izgradnja PV elektrarne na 
strehi zgradbe MO Velenje 

80.000 € Lastna sredstva MO Velenje Predvidena letna 
proizvodnja elektri�ne
energije: 17 MWh 

Javna razsvetljava - 
izboljšanje energetske 
u�inkovitosti 

30.000 € Lastna sredstva MO Velenje, 
Zunanji izvajalci 

Predvideno zmanjšanje rabe 
elektri�ne energije:
25.000 kWh 

Zamenjava stavbnega 
pohištva in rekonstrukcija 
javnih zgradb 

50.000 Lastna sredstva MO Velenje Predviden prihranek 
toplotne energije okoli 
100.000 kWh 

Rekonstrukcija �rpališ�a
Šalek-Vemont in Podkraj-
Gorica 

1.000.000 € Amortizacija infrastrukture Racionalnejša distribucija 
toplotne energije v MOV, 
znižana poraba elektri�ne
energije

Preureditev glavnih vodov 
zaradi izvedbe krožiš�

200.000 € Amortizacija infrastrukture Racionalnejša distribucija 
toplotne energije v MOV, 

Prestavilo TPP 414 in 
priklju�nih vodov 

255.000 € Amortizacija infrastrukture Racionalnejša distribucija 
toplotne, znižana poraba 
elektri�ne energije, 
zmanjšane toplotne izgube 
na priklju�nih vodih 

Izvedba II. faze projekta 
daljinskega hlajenja v MOV 

130.000 € Amortizacija infrastrukture Pove�ana prodaja hladu, 
energetsko u�inkovitejša 
proizvodnja hladu   

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske na�rte, pridobivanje dokumentacije ipd. za 
pripravo izvedbe posameznih projektov)

3 PRILOGE:
� akcijski na�rt iz lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poro�anju)
� izpiski iz zapisnikov tistega dela sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema izvajanje 

lokalnega energetskega koncepta 
� druge morebitne priloge  
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POROČILO
 o izvedbi postopka za podelitev koncesije 

lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje 
in obnavljanje občinskih javnih cest, 

vzdrževanje prometnih površin, objektov in 
naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, 

ki so namenjene urejanju prometne ureditve 
oziroma varnemu odvijanju prometa skozi 

naselja ter odvoz in hrambo  zapuščenih vozil

Svet Mestne občine Velenje je v Odloku o lokalnih gospodarskih 
javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 18/2008), ki ga je sprejel na svoji 17. seji, dne 
14.10.2008, v petem odstavku 12. člena določil, da se dejavnost 
obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje 
občinskih javnih cest in dejavnost izbirne lokalne gospodarske 
javne službe vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav 
na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju 
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi 
naselja, izvajata s podelitvijo koncesije.

Na tej pravni podlagi in na podlagi določil veljavnega Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998-ZZLPPO in 127/2006-ZJZP) ter veljavnega Zakona o 
javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 33/2006-UPB1, 33/2006 
Odl. US: U-I-325/04-8, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009 
in 109/2009) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 21. seji 
dne 10.3.2009 sprejel Odlok o načinu opravljanja rednega 
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih 
cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2009) s 
katerim je določil: 
• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe; 
• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 
razporeditev; 
• pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; 
• pravice in obveznosti uporabnikov; 
• vire financiranja javne službe; 
• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne 
službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno 
dobro in varstvo, ki ga uživa in 
• nadzor nad izvajanjem odloka (2. člen Odloka). V 8. členu 
navedenega odloka je občinski svet določil, da se koncesija 
za opravljanje navedenih dejavnosti javnih služb podeli enemu 
koncesionarju.

V letu 2008 je Svet Mestne občine Velenje na svoji 19. seji 
dne 16.12.2008, na podlagi določila 11. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) 
sprejel Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-
zasebnega partnerstva za izvajanje lokalne gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in vzdrževanje 
prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči 
državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve 
oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja (Uradni 

vestnik Mestne občine Velenje, št. 22/2008). Odločitev o 
sprejemu navedenega sklepa je občinski svet sprejel na podlagi 
Investicijskega programa (Glasilo sveta Mestne občine Velenje, 
št. 21/2008). Na osnovi predinvesticijske zasnove, ocene 
vlaganj, izračunov letnih stroškov vzdrževanja, finančne analize 
učinkovitosti in tveganj je bil podan predlog, da se koncesija 
podeli za obdobje 15 let ter da se investicijsko vzdrževanje 
izvede v časovnem obdobju 4 let. 

V skladu z navedenim in na podlagi določila 2. člena 
navedenega sklepa je župan Mestne občine Velenje, na podlagi 
določila 32. člena veljavnega Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO 
in 127/2006-ZJZP), Svetu Mestne občine Velenje predlagal v 
sprejem Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za 
opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih 
cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, ki ga 
je občinski svet sprejel na svoji 21. seji dne 10.3.2009 (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2009).

Na podlagi določila 18. člena navedenega Odloka o predmetu 
in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega 
vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih 
prometnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 6/2009) je župan Mestne občine 
Velenje v Uradnem listu RS, št. 42/2009, in na spletnih straneh 
Mestne občine Velenje, objavil javni razpis za zbiranje prijav 
kandidatov. Ob tem je župan Mestne občine Velenje s Sklepom 
o imenovanju strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa 
za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v 
Mestni občini Velenje št. 414-06-0002/2008-600, z dne 9.4.2009 
in 30.6.2009 imenoval petčlansko strokovno komisijo, ki je 
vodila postopek za podelitev koncesije. Izveden je bil postopek 
konkurenčnega dialoga v skladu s 46. členom Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006). 

Strokovna komisija je do 30.6.2009, do 12. ure, to je do roka 
za oddajo prijav prejela pet prijav zainteresiranih prijaviteljev 
za podelitev koncesije, ki so izpolnjevali razpisane pogoje iz 
razpisne dokumentacije za prvo fazo konkurenčnega dialoga. 
Na osnovi razgovorov s kandidati je strokovna komisija 
pripravila razpisno dokumentacijo in kandidate pozvala, da 
oddajo ponudbe z zahtevanimi prilogami. 
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Na tej podlagi je komisija do 24.9.2009, do 12.00, prejela ponudbe z naslednjimi ponudbenimi vrednostmi:

Na podlagi poročila strokovne komisije o pregledu in oceni ponudbi, št. 414-06-002/2008, z dne 5.10.2009, je občinska uprava 
Mestne občine Velenje z upravno odločbo št. 414-06-002/2008, z dne 22.10.2009, odločila, da se PUP Velenje d.d., Koroška 
cesta 40a, Velenje, izbere za koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih 
cest, vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne 
ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja ter odvoz in hrambo zapuščenih vozil v Mestni občini Velenje in se mu 
koncesija podeli za obdobje 15 let. Z navedeno odločbo pa so se zavrnile ponudbe naslednjih kandidatov: Nigrad d.d., Zagrebška 
cesta 30, Maribor, VOC d.d., Lava 42, Celje, Andrejc d.o.o., Topolšica 199b, Šoštanj in CPM d.d., Iztokova 30, Maribor.

Zoper navedeno odločbo se je pritožil Andrejc d.d., Topolšica 199b, Šoštanj, vendar pa je  župan pritožbo z upravno odločbo št. 
414-06-0002/2008-285, z dne 24.11.2009, kot neutemeljeno zavrnil. 

Na podlagi določila 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO in 
127/2006-ZJZP), 68. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in 9. člena Odloka o 
predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih 
prometnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2009) je župan dne 26.11.2009 z izbranim 
koncesionarjem sklenil Koncesijsko pogodbo za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih 
prometnih površin v Mestni občin Velenje. 

Pripravila strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja 
občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje:

Milan Železnik – predsednik komisije, s.r. 
Anton Brodnik – član, s.r.

Marija Tekavec – članica, s.r.
Roman Ledinek – član, s.r.

Alenka Glinšek – članica, s.r.
Gašper Koprivnikar – tajnik komisije, s.r.

�
� PONUDNIK� VREDNOST�V�€�
1� Nigrad�d.d.�Zagrebška�cesta�30,��Maribor� 37.535.452,45�
2� VOC�d.d.�Lava�42,�Celje� 33.446.222,44�
3� PUP�Velenje�d.d.�Koroška�cesta�40a,�Velenje� 27.804.196,58�
4� ANDREJC�d.o.o.�Topolšica�199b,�Šoštanj� 31.329.735,22�
5� CPM�d.d.�Iztokova�30,�Maribor� 36�970.817,88�
�
Na�podlagi�kriterijev�za�izbor�so�ponudbe�dobile�naslednje�število�to�k:�
�
VRSTNI��
RED�

PONUDNIK� NADOMESTILO� TEHNI�NA��
USPOSOBLJENOST�

IZKUŠNJE� KADRI� SKUPAJ�
TO�K�

1� PUP�Velenje�d.d.� 85� 5� 5� 5� 100,00�
2� ANDREJC�d.o.o.� 75,43� 5� 5� 5� 90,43�
3� VOC�d.d.� 70,76� 5� 5� 5� 85,66�
4� CPM�d.d.� 63,92� 5� 5� 5� 78,92�
5� Nigrad�d.d.� 59,58� 5� 5� 5� 74,58�
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Odgovori 
na vprašanja in pobude svetnikov, postavljena 

na 27. seji Sveta Mestne občine

Zap. št. 240
Članica sveta Dragica POVH je postavila naslednji pobudi:
1. Predlagala je, da naj se v imenu mestnega sveta in 

občanov znova pošlje opomin oz. kritika na DARS zaradi 
neprimerno opravljenega dela na cesti Velenje – Arja Vas - 
otoki in križišča na cesti so slabo vidni in prihaja do velikih 
zastojev, tudi svetlobna signalizacija je slaba. 

Odgovor:
O slabem stanju signalizacije otokov smo obvestili Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste. Odgovor pričakujemo.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

2. Pobuda izvajalcem pluženja, da naj svoje delo opravljajo 
učinkoviteje, bolj vestno in skrbno, saj pri prvem pluženju 
niso bili pozorni in so poškodovali cestišče. 

Odgovor:
Pobuda je bila posredovana izvajalcu pluženja. V izogib 
podobnim primerom v prihodnosti bi bila  koristna informacija 
točne lokacije, na katero se nanaša pripomba. 
V skladu s koncesijsko pogodbo je izvajalec dolžan vso lastnino, 
ki bi bila uničena ali poškodovana zaradi izvajanja koncesije, 
vrniti v prvotno stanje oz. povrniti nastalo škodo.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

Zap. št. 241
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednji pobudi:
1. Predlagal je, da se na novem Avtobusnem postajališču 

Velenje namestijo lesene klopi za sedenje, saj betonske 
mize, ki so trenutno tam nameščene niso primerne.

Odgovor:
Na Avtobusnem postajališču Velenje so klopi že nameščene.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

2. Pohvalil je novoletno okrasitev in osvetlitev mesta. 
Meni, da je Veleja Park primerno osvetljen, avtobusno 
postajališče je pa po njegovem mnenju zelo dominantno s 
svojo okrasitvijo. Predlagal je da se osvetli še osrednji rob 
na Šaleškem gradu.

Odgovor:
Na Mestni občini Velenje smo zelo veseli vsakega lastnika 
objekta, ki nam v decembru pomaga odeti mesto v praznično 
podobo. Ker način osvetlitve hiš v mestu ni predpisan, je podjetje 
Toming v novembru 2009 Urad za okolje in prostor MOV prosilo 
za predlog oblikovanja praznične svetlobe njihovega novega 
avtobusnega postajališča. Iz podobnih izhodišč kot pred dvema 
letoma na Centru Nova je bil zrisan osnutek, ki so ga izvedli sami. 
Za osvetlitev objekta so uporabili izjemno svetle modro-bele 
LED cevi, ki na temnem ozadju opazno zarišejo relativno velik 
gabarit objekta. Ta je morda za koga trenutno preveč vpadljiv, 
po izkušnjah iz Centra Nova pa bo v letu ali dveh ta svetloba 
bistveno manj intenzivna. Na podano pripombo svetnika je 
podjetje Toming del razsvetljave na objektu že ugasnilo. 
Glede okrasitve Šaleškega gradu - svetlobna cev po vertikali 
južnega roba gradu je napeljana že nekaj let, vendar je letos 
zaradi težav pri prižiganju izvajalci razsvetljave niso uspeli 

usposobiti. 
Odgovor so pripravili v Uradu za okolje in prostor.

Zap. št. 242
Član sveta Jurij TERGLAV je podal naslednjo pobudo in 
vprašanje:
1. Podal pobudo koncesionarju za pluženje in čiščenja 

snega, da naj bolje opravljajo svoje delo, saj so po prvem 
snegu ostala parkirišča neočiščena.

Odgovor:
Pobuda je bila posredovana izvajalcu pluženja in čiščenja. 
V izogib podobnim primerom v prihodnosti bi bila  koristna 
informacija točne lokacije, na katero se nanaša pripomba. 
Koncesionar ne vzdržuje vseh parkirišč, temveč samo tista, ki 
so javna in opredeljena s pogodbo. Ostala parkirišča vzdržujejo 
lastniki oz. upravljavci teh parkirišč (etažni lastniki, pravne ali 
fizične osebe …).
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

2. Zanimalo ga je kako je s smučiščem v Šaleku, ali bo le to 
še kdaj obratovalo. 

Odgovor:
Pred leti so potekale intenzivne aktivnosti za odkup zemljišča za 
smučišče v Šaleku. Bila je opravljena uradna cenitev zemljišča. 
V proračunu bi tudi zagotovili denar za odkup, vendar z lastnico 
nismo uspeli priti do zadovoljive rešitve za dostop do smučišča 
(kar je eden od osnovnih pogojev). Zaradi tega so se aktivnosti 
končale. V letu 2009 smo zopet začeli razgovore z lastnico 
zemljišča glede odkupa. 
Kljub temu pa se pojavljajo dvomi glede ponovne oživitve 
smučišča v Šaleku, saj gre za razmeroma nizko ležeč teren. 
Ureditev le-tega pa bo zahtevala visoke stroške. 
Po odkupu zemljišča bo potrebno opraviti javno razpravo o 
namembi uporabe tega zemljišča za športne aktivnosti. 
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe

Zap. št. 243
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednjo pobudo:
1. Podal je pobudo v imenu KS Pesje in sicer so predlagali, 

da bi se na križišču v Pesju, kjer se zavija proti trgovini, 
naredil otok, saj gre za zelo prometno cesto na kateri še 
vedno predvsem motoristi zelo divjajo. 

Odgovor:
Ker je omenjena cesta v pristojnosti Direkcije Republike 
Slovenije za ceste Republike Slovenije smo jim  posredovali  
pobudo za izgradnjo omenjenega otoka. Takoj, ko dobimo 
odgovor vam ga bomo posredovali.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

Zap. št. 244
Članica sveta Maja HOSTNIK je podala naslednjo pobudo in 
vprašanje:
1. Predlagala je, da bi se na cesti Simona Blatnika pri 

kinološkem društvu zarisal prehod za pešce. 
Odgovor:
Na cesti Simona  Blatnika, v križišču pri Kinološkem društvu v 
Pesju, trenutno ni zagotovljenih osnovnih pogojev za izgradnjo 
prehoda za pešce, saj ni pločnika, križišče ni osvetljeno in ni 
omejitve hitrosti  na 60 km/h. V urbanističnem aktu (lokacijski 
načrt) se predvideva ureditev ceste Simona Blatnika. Na podlagi 
tega akta je že narejen projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Na tem odseku ceste je predvidena izvedba krožišča, 
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v katerem bodo obdelani prehodi za pešce in kolesarska steza. 
Investicija je predvidena v letu 2011.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

2. Zanimalo jo je zakaj v letošnjem zimskem času ni v Velenju 
drsališča. 

Odgovor:
Mestna občina Velenje je že v preteklih letih organizirala 
postavitev drsališča, tako na kotalkališču kot na Titovem trgu. 
Postavitev takšnega drsališča zahteva ustrezne vremenske 
razmere. Prav tako je projekt povezan z velikimi finančnimi  ter 
organizacijskimi stroški. Uporaba in obisk drsališča je bil žal 
zelo slab oziroma zanemarljiv. 
Pri pripravi analize stroškov in števila obiskovalcev smo se 
odločili, da drsališča ne postavimo. Pri pripravi idejne zasnove 
ureditve prireditvenega prostora na TRC Jezeru in ureditvi 
kotalkališča v Velenju pa je možna tud umestitev drsališča.  
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarstvo in finance.

Zap. št. 245
Član sveta Franc SEVER je podal naslednje pobude in 
vprašanja:
1. Opozoril je, da v odloku o opremljanju in merilih 

komunalnega prispevka za javno kanalizacijo Plešivec ni 
bil narejen pravi izračun. Predlagal je, da se ta problem 
odpravi. 

Odgovor:
Območje Plešivca je območje razpršene gradnje, kjer ni 
obvezna gradnja javne kanalizacije. Program opremljanja 
za urejanje kanalizacije v Plešivcu ni bil izdelan. Projekt za  
gradnjo kanalizacije v naselju Plešivec je sicer izdelan in imamo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pristopili smo k dodatnim 
variantam za rešitev odvajanja komunalne odpadne vode in 
ko bodo vse variante obdelane tudi strokovno, bomo krajanom 
predstavili tako prednosti in slabosti kot tudi stroške urejanja. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

2. Podal je pobudo, da bi lahko svetniki pomagali oz. 
sofinancirali izgradnjo kanalizacije Plešivec in sicer tako, 
da bi se odpovedali sejninam.

Odgovor:
Pobudo bomo posredovali svetnicam in svetnikom Sveta 
Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu župana in splošnih zadev. 

3. Zanimalo ga je kako so urejene zadeve glede javnih 
razpisov za ravnatelje šol. Ali so te zadeve usklajene z 
zakonom. 

Odgovor:
Postopki v zvezi z imenovanjem ravnateljev osnovnih šol so 
opredeljeni v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI-UPB5, 16/07, 36/08, 58/09) in sicer 
v členih od 49. do 59. Podrobnejša pojasnila o postopku 
imenovanja ravnatelja pa pripravlja in objavlja Ministrstvo 
za šolstvo in šport. V mesecu oktobru 2009 je MŠŠ objavilo 
posodobljena pojasnila o postopku imenovanja ravnateljev in 
jih poslalo vsem osnovnih šolam.
Predpisane postopke imenovanja ravnateljev vodijo sveti 
zavodov (osnovnih šol), ki jih sestavljajo predstavniki lokalne 
skupnosti (3), predstavniki delavcev šole (5) in predstavniki 
staršev (3). 
Pred potekom rednega mandata ravnatelja šole svet šole 

sprejme odločitev o začetku postopka za imenovanje ravnatelja 
in v skladu z navodili MŠŠ izpelje vse faze postopka do 
imenovanja ravnatelja.
V primeru, da ravnatelju predčasno preneha mandat, svet šole v 
skladu s 54. členom ZOFVI imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja 
in sicer izmed strokovnih delavcev šole vendar največ za eno 
leto. Pod pogoji iz 54. člena ZOFVI lahko ista oseba v istem 
zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ 
dvakrat.
Za imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja ni potreben 
javni razpis. Pred imenovanjem vršilca dolžnosti oziroma k 
njegovemu imenovanju ni potrebno pridobiti mnenja ministra. 
Za vršilca dolžnosti niso predpisani posebni pogoji. Svet ga 
lahko imenuje izmed strokovnih delavcev šole.
Sveti osnovnih šol v MO Velenje vodijo postopke imenovanja 
ravnateljev v skladu z določili ZOFVI in po navedenih navodilih 
Ministrstva za šolstvo in šport.
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe.  

4. Podal je pobudo, da se na cesti Arja vas - Velenje konča tisti 
del, kjer se je delal odcep za Lipje, saj so tam ostali jaški. 
Potrebno je tudi urediti nekaj v zvezi z javno razsvetljavo 
na tem območju. 

Odgovor:
Del kanalizacije za javno razsvetljavo na cesti Arja vas – Velenje 
je pripravljen za širitev javne razsvetljave proti križišču pri 
gostišču Obirc. Tehnično in drugo dokumentacijo za ta odsek 
javne razsvetljave bomo pripravili v letu 2010, izgradnja pa bo 
potekala ob rekonstrukciji križišča pri Obircu, kjer je predvidena 
postavitev semaforjev.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

Zap. št. 246
Član sveta Benjamin STROZAK je podal naslednjo pobudo:
1. Predlagal je, da se svetniki in občani vključijo v akcijo 

»Očistimo Slovenijo«.
Odgovor:
Mestna občina Velenje bo sodelovala v akciji »Očistimo 
Slovenijo«. Akcija bo izvedena 17. aprila 2010.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

Zap. št. 247
Član sveta Franc KAVTIČNIK je podal naslednjo pobudo:
1. Predlagal je, da se v javnem zavodu ustanovi strokovna 

služba, ki bo prevzela nadzor in koordinacijo sredstev z 
predsedstvom kot institucijo.

Odgovor:
Pobudo bomo upoštevali pri pripravi novega Pravilnika o merilih 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, tako, 
da bo določene aktivnosti vodil zavod Rdeča dvorana. Ker je 
inšpektorica za šport naložila občini, da sprejme novi pravilnik 
do konca marca 2010, se pravilnik že pripravlja. 
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe.
 
Zap. št. 248
Članica sveta Tatjana STRGAR je podala naslednji pobudi:
1. Predlagala je, da bi se ljudje morali osvestiti oz. naučiti 

vožnje v krožnem križišču pod skakalnico. 
Odgovor:
Pravila vožnje v krožišču bomo ponovno objavili v Našem času 
in na spletnih straneh.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.
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2. Zanimalo jo je ali se je zaradi postavitve radarjev na določenih lokacijah v Velenju kaj zmanjšala hitrost voznikov. 
Odgovor:
Na območju merilnikov hitrosti (Kidričeva cesta in Cesta talcev) »Vi vozite« je bilo od postavitve radarja opaziti zmanjšanje hitrosti. 
Povprečna hitrost na Kidričevi cesti je bila pod 50 km/h, na Cesti talcev pa je pod 40 km/h.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

Zap. št. 249
Članica sveta Katarina PRAZNIK je postavila naslednje pobude in vprašanja:
1. Zanimalo jo je kako stojimo z zadevo na Kardeljevem trgu, kako je z ureditvijo trga. 
Odgovor:
Na Kardeljevem trgu je predvidena celovita prenova zunanje ureditve, z obnoov tlakovanih površin, in hidro izolacijo, s postavitvijo 
urbane opreme ( klopi, koši za smeti …), z odvodnjavanjem ploščadi, javno razsvetljavo, dovoznimi cestami za interventna vozila 
in drugo. Prav tako je predvidena obnova pokritih parkirišč pod ploščadjo, ki bo zajemala sanacijo betonske konstrukcije, obnovo 
razsvetljave, pleskanjem prostorov, postavitve ekoloških otokov za zbiranje odpadkov, ter ureditve novega režima parkiranja na 
pokritih parkiriščih.

Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije. Za mesec februar je predvidena priprava javnega razpisa za izbiro izvajalca 
obnovitvenih del, z obnovo bi predvidoma začeli v začetku meseca junija 2010 in investicijo zaključili konec septembra 2010.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe. 

2. Zanimalo jo je kaj bo s parkirišči za invalide pri bazenu.
Odgovor:
Dva invalidska parkirna prostora sta že označena pred Avtobusnim postajališčem Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

3. Predlagala je, da bi predstavili rezultati analize želja v športu med osnovnošolci. 
Odgovor:
V skladu s programom dela urada smo v šolskem letu 2008/2009 izvedli analizo o vključenosti osnovnošolskih otrok na področju 
športa.
V sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje smo sestavili anketni vprašalnik o vključenosti osnovnošolskih otrok. 
Vprašanje o vključenosti osnovnošolskih otrok na področju športnih dejavnosti se je glasilo:
1. V katero organizirano izvenšolsko dejavnost si vključen oziroma je vključen vaš otrok?
(Anketiranci so lahko izbirali med več kot 20 predloženimi odgovori, lahko so izbrali več odgovorov, lahko pa so pripisali tudi svoj 
odgovor).
V mesecu novembru 2008 smo ob pomoči osnovnih šol izvedli anketiranje vseh učencev osnovnih šol v MO Velenje.
Anketne vprašalnike je prejelo 2.608 učencev, izpolnjene vprašalnike pa je vrnilo 2.176 učencev oziroma 83,44 % vseh učencev 
na šestih osnovnih šolah.
Zbrane anketne vprašalnike smo v mesecu decembru 2008 obdelali, dobljene odgovore prešteli in tabelirali. Najpomembnejše 
ugotovitve analize o vključenosti osnovnošolskih otrok na področju športnih dejavnosti smo 8. 1. 2009 predstavili na sestanku 
delovne skupine za pripravo strategije razvoja športa v Mestni občini Velenje.

V spodnji tabeli so prikazani podatki o vključenosti vseh anketiranih učencev osnovnih šol v MO Velenje v športne klube oziroma 
športne dejavnosti.
V poljih tabele so vpisane realne frekvence (število odgovorov), ki povedo, koliko učencev je izbralo posamezen predložen 
odgovor, oziroma pripisalo svoj odgovor.

Analiza odgovorov:
Med ponujenimi odgovori je bil največkrat izbran odgovor nogomet (izbralo ga je 207 učencev, oziroma 9,51 %); sledi odgovor 
ples (izbralo ga je 200 učencev oziroma 9,19 % vseh učencev, ki so vrnili izpolnjene anketne vprašalnike), na tretjem mestu pa je 
odgovor rokomet (izbralo ga je 192 učencev oziroma 8,82 učencev, ki so vrnili vprašalnike).
Učenci so imeli možnost pripisati svoj odgovor pri ponujenih odgovorih: 
borilni športi – svoj odgovor je pripisalo 192 učencev
moto šport – svoj odgovor je pripisalo 14 učencev
drugo – odgovor je pripisalo 48 učencev.

Število učencev, ki so izbrali ostale ponujene odgovore je razvidno iz spodnje tabele.
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Zbirna tabela
Podatki o vključenosti učencev v športne klube oziroma dejavnosti 
- pregled po osnovnih šolah in po predloženih odgovorih

Zap. št. 250
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil naslednji vprašanji:
1. Zanimalo ga je ali je bila preučena pobuda KS Vinska Gora v zvezi s 3. fazo vodovoda. 
Odgovor:
Pobuda krajanov Vinske Gore v zvezi z drugačno rešitvijo gradnje III. faze Vodovoda Vinska Gora je bila proučena. Ugotovljeno 
je bilo, da pobuda ni sprejemljiva.
Projekt vodooskebe Vinske Gore je izdelan tako, da je glede na poselitev in tlačne ceno izveden optimalno. Vsako spreminjanje 
tako zasnovanega projekta pomeni neustrezne končne rešitve vodooskrbe. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

2. Želel je izvedeti ali je mogoče dobiti seznam pobratenih občin in mest z Mestno občino Velenje. 
- Želel je izvedeti ali je mogoče dobiti seznam pobratenih občin in mest z Mestno občino Velenje. 
Odgovor:
Mestna občina Velenje je na področju mednarodnega sodelovanja podpisala partnerske listine o sodelovanju in prijateljstvu z 
lokalnimi skupnostmi: Albacete (Španija), Esslingen am Neckar (Nemčija), Yurga/Jurga (Rusija), Neath Port Talbot (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), Schiedam (Nizozemska), Split (Hrvaška), Norrköping (Švedska), Piotrkow Trybunalski 
(Poljska), Udine (Italija), Vienne (Francija), Vrnjačka Banja (Srbija), Lukavac (Bosna in Hercegovina), Prievidza (Slovaška), Gazi 
Baba (Makedonija).
Odgovor so pripravili v Uradu župana in splošnih zadev.

 OŠ AA OŠ GO OŠ GŠ OŠ LI OŠ MPT OŠ ŠA VSE OŠ VSE OŠ 
št. u�encev 497 462 446 429 412 362 2608  
Vprašalniki 318 371 393 401 372 321 2176  
% 63,98 80,30 88,12 93,47 90,29 89,00 83,44 % 
         
ODGOVORI        % 
nogomet 27 35 42 48 24 31 207 9,51 
rokomet 30 30 26 26 40 40 192 8,82 
košarka 6 23 19 45 13 18 124 5,70 
plavanje 16 14 29 31 38 23 151 6,94 
odbojka 5 6 15 10 9 7 52 2,39 
borilni športi 31 28 34 33 48 18 192 8,82 
smu�anje 12 11 19 12 9 5 68 3,13 
smu�. skoki 3 2 4 3 0 3 15 0,69 
streljanje 3 4 8 5 4 2 26 1,19 
sabljanje 5 2 3 5 3 1 19 0,87 
moto šport 0 0 0 5 5 4 14 0,64 
tenis 18 10 26 24 24 20 122 5,61 
namizni
tenis

4 16 13 8 4 8 53 2,44 

badminton 4 8 3 1 6 3 25 1,15 
jadranje 4 1 3 2 0 2 12 0,55 
konjeništvo 6 6 11 7 7 9 46 2,11 
ples 26 30 38 38 33 35 200 9,19 
squash 4 3 0 0 3 1 11 0,51 
atletika 12 28 16 24 29 8 117 5,38 
šah 4 7 5 11 5 5 37 1,70 
kolesarjenje 8 8 11 6 16 7 56 2,57 
ribolov 2 5 5 3 6 1 22 1,01 
- drugo 6 15 4 9 10 4 48 2,21 

Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe. 
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26. Seja Sveta Mestne občine Velenje (objavljamo odgovor v celoti)

Članica sveta Katarina PRAZNIK je podala naslednja vprašanja in pobude:

- predlagala je da se pripravi analiza o številu migrantskih otrok in da bi se zanje pripravile kakšne prireditve v smislu razstav, 
gledališč ipd.
Odgovor:
Poročilo o številu učencev – tujih državljanov je bilo pripravljeno po nalogu župana MO Velenje v septembru in oktobru 2009 in 
obsega naslednje podatke.

V začetku šolskega leta 2009/2010 je na vseh osnovnih šolah v MO Velenje skupno 61 učencev – tujih državljanov, oziroma 2,32 
% od vseh učencev osnovnih šol.
Šolanje otrok, ki so tuji državljani, ureja Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3), (Ur.l. RS 82/2006) in sicer v 10. členu, ki se glasi:
10. člen
Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega 
osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole pa določa, kako je z dodatno strokovno pomočjo učencem 
tujcem.
43. a člen pravilnika:
Merila in kriterije za plačilo ur dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, namenjenih učni pomoči in ur dodatne 
strokovne pomoči za učence, tujce, določi minister, pristojen za šolstvo.

V zvezi s šolanjem otrok, ki so tuji državljani, lokalna skupnost nima posebnih zakonskih obveznosti.

Pregled zbranih podatkov o učencih tujcih v osnovnih šolah v Velenju (2008/2009):

Šola  Število Dražava, iz katere je prišel u�enec - 
tujec

OŠ AA 4 BIH 
OŠ AA 3 Makedonija 
OŠ AA 9 R Kosovo 
Skupaj AA 16  
   
OŠ GO 4 BIH 
OŠ GO 2 Srbija 
Skupaj GO 6  
   
OŠ GŠ 4 BIH 
OŠ GŠ 3 LR Kitajska 
OŠ GŠ 4 Makedonija 
OŠ GŠ 4 R Kosovo 
Skupaj GŠ 15  
   
OŠ LI 6 R Kosovo 
Skupaj LI 6  
   
OŠ MPT 10 BIH 
OŠ MPT 2 R Kosovo 
OŠ MPT 2 LR Kitajska 
OŠ MPT 1 Ukrajina 
Skupaj MPT 15  
   
OŠ ŠA 2 Kitajska 
OŠ ŠA 1 Makedonija 
Skupaj ŠA 3  
Vse OŠ 61  
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Organizacija pouka za tujce – problemi:
- Starši ne dostavijo vse potrebne dokumentacije o 

dosedanjem šolanju otroka; ta dokumentacija pa je potrebna 
v postopku priznavanja ur dodatne strokovne pomoči.

- Vsi učenci-tujci so vključeni v vse redne oblike vzgojno-
izobraževalnega programa, ki se izvajajo na šoli (v razredu, v 
katerega so vključeni na podlagi dokumentov o dosedanjem 
šolanju). Šole na podlagi navodil Ministrstva za šolstvo in 
šport redno izvajajo priznane ure dodatne strokovne pomoči 
učencem-tujcem. Za dodatni nadstandardni program samo 
za učence tujce (razstave, gledališča) v sedanjem sistemu 
financiranja dejavnosti osnovne šole ni predvidenih 
sredstev.

- Nepoznavanje slovenskega jezika: število dodatnih 
individualnih ur slovenskega jezika, ki jih prizna Ministrstvo 
za šolstvo in šport, je premajhno.

- Težave pri presojanju upravičenosti do pomoči npr. 
subvencija prehrane, socialna pomoč, (starši nimajo odločb 
o otroških dodatkih, …); v primeru všolanja med letom, jim 
te pomoči ne moremo nuditi.

- Učenci zelo slabo razumejo slovenski jezik, še slabše 
govorijo. Z učencem na predmetni stopnji pa so težave z 
obiskovanjem pouka; dobesedno beži iz šole.

- Veliki problemi: Ministrstvo prizna za uvajanje 20 ur na 
učenca, samo enkrat. Vsi problemi, ki jih je ogromno, 
ostanejo šoli.

Podatke o številu učencev, ki so tuji državljani, so posredovali 
ravnatelji v začetku meseca septembra 2009. 
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LETNO POROČILO 
Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2009 in plan za 2010

Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
Kratica: UVKF  
Sedež ustanove: Kopališka 3, Velenje 

Ustanoviteljica: Mestna ob�ina Velenje
Organ, pristojen za ustanovo: Ministrstvo za kulturo RS
Datum ustanovitve: 19. 06. 2001
Ustanova je vpisana v razvid pri MNZ RS
pod št. 0302-18/05-028/19-01 (27/06-2001) 

Mati�na št. ustanove: 1577166
Dav�na št. ustanove: 75587653
TRR pri Abanki Vipa, eks. Velenje: 05100-8011935842

Reg. SKD (Ajpes): dejavnost drugih �lanskih organizacij (91.330) 
Reg. SKIS (Ajpes): neprofitni izvajalec storitev (15000) 
Datum vpisa v PRS: 29. 08. 2001    

Ustanova ni dav�ni zavezanec/ZDDV. 
Ustanovitveni kapital: 4.804.584,00 SIT 

Odgovorna oseba in zastopnik ustanove (poobl. 18/4-2006):  
Ivo Stropnik, vodja fundacije, glavni in odgovorni urednik 
E-naslov: ivo.stropnik@velenje.si  
Tel./faks: (03) 5870 920 
Spletne strani: www.lirikonfest.si

Ustanovitveni upravni odbor ustanove (2001): Sre�ko Meh (predsednik),
mag. Drago Bahun, dr. Jože Hudales, dr. Matjaž Kmecl, dr. Franc Žerdin 

Ustanovitveni koordinacijsko-strokovni svet ustanove (2001): Vlado Vrbi� (predsednik)
dr. Sonja Hudej, mag. Peter Kova�, Vinko Šmajs, dr. Milan Ževart 

NAMEN IN OPIS DEJAVNOSTI UVKF  

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je neprofitna kulturna ustanova, ki jo je 
leta 2001 na pobudo književnika Iva Stropnika ustanovila Mestna ob�ina Velenje. UVKF 
nudi moralno in (so)organizacijsko podporo književni kulturi in umetnosti v velenjskem 
prostoru in širše ter spodbuja k pokroviteljstvu, donatorstvu, mecenstvu idr. oblikam 
podpore književnoumetniški, književnofestivalski, knjižnozaložniški ipd. produkciji, ki ima v 
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Velenju bodisi avtorsko, predmetno, raziskovalno, umetniško, festivalno, organizacijsko idr. 
izhodiš�e, povezavo ipd.  

UVKF sodeluje s slovenskimi, mednarodnimi in tujimi književnimi združenji, festivali, 
revijami, založbami, knjižnicami, knjigarnami idr. 

UVKF poleg/izven vsakoletne organizacije prireditev Lirikonfesta in izdajanja mednarodne 
Rp. Lirikon21 (revije za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove zadeve) ob�asno izdaja 
vzpostavljene knjižne zbirke Belodvorski (leposlovje za odrasle), �okolada s knjigo
(leposlovje/slikanice za otroke), Dom in misel (domoznanske monografije, študije in 
razprave) ter sozaložniške knjižne projekte.  

Partnerica UVKF pri organizaciji prireditev Lirikonfesta je KPLZA Velenika – kreativna, 
pisateljska, lektorska in založniška asociacija. 

UVKF v skladu s svojim namenom in progamom izvaja, podpira ter (so)organizira
naslednje književno-kulturne akcije/prireditve:  
� skrbi za knjižno-založniško, bralno in jezikovno kulturo v velenjskem/ 

šaleškem prostoru in širše; 
� izvaja javne in edukativne književniške kulturne prireditve s promocijo

vrhunskega leposlovja ipd.; 
� organizira Lirikonfest – pomladni festival liri�nih umetnosti v Velenju, v 

katerega vklju�uje ve�ino svojih letnih/osrednjih književniških prireditev idr. projektov; 
� organizira tradicionalno Herbersteinsko sre�anje književnikov (z 

mednarodno udeležbo) v Velenju – z vrhunskim umetniškim programom doma�ih 
in gostujo�ih književnih, glasbenih, gledaliških idr. izvajalcev (2002–); 

� skupaj s Književno asociacijo Velenika soorganizira mednarodno 
Pretnarjevo nagrado ambasadorjem slovenske književnosti po svetu, ki jo 
podeljujemo v Velenju (od 2004–);  

� skupaj s Književno asociacijo Velenika soorganizira književno prireditev 
Akademija Poeti�na Slovenija s podelitvijo književne nagrade �aša 
nesmrtnosti/velenjica (za desetletni vrhunski pesniški ali poeti�nodramski opus v 
XXI. st.), ki jo tradicionalno organiziramo/podeljujemo v Velenju (od 2006/2007 –);  

� organizira cikel literarnih branj/ve�erov s promocijo bralne kulture – 
Lirikonove degustacije izbrane slovenske in prevodne poezije idr. liri�nih umetnosti 
(s predstavitvami/gostovanji po Sloveniji in v tujini); izvaja edukativne literarne pogovore 
Odpiram knjigo (z akcijo knjižne obdaritve iz fonda UVKF) idr.;

� sodeluje z osrednjimi slovenskimi književnokulturnimi združenji (DSP, SC 
PEN), doma�imi in tujimi kult. festivali, ustanovami, društvi ipd.  

� v doma�em okolju (MO Velenje) sodeluje s Književno asociacijo Velenika, 
Knjižnico Velenje, Založbo Pozoj, ŠLD Hotenja (ZKD Velenje), Knjigarna 
Kulturnica, Muzej Velenje, Festival Velenje, TIC Velenje, ŠC Velenje idr.; 

� izdaja mednarodno književno revijo za poezijo Lirikon21 in z njo popularizira in 
promovira slovensko in prevodno pesniško ustvarjalnost XXI. st.; 

� ob�asno izdaja knjižno produkcijo, in sicer v naslednjih vzpostavljenih 
edicijah/zbirkah UVKF: 
� Dom in misel – reprezentan�ne, promocijske in domoznanske monografije, študije 

in razprave;  
� Belodvorski – leposlovje za odrasle; 
� �okolada s knjigo – leposlovje za mladino/slikanice za otroke; 
� druge publikacije (sozaložniško in izven vzpostavljenih zbirk UVKF). 
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UVKF pridobiva sredstva za delovanje/letni program: 
� z letnimi dotacijami ustanovitelja/MO Velenje; 
� z letnimi republiškimi subvencijami, pridobljenimi na javnih razpisih; 
� iz drugih pokroviteljskih virov; 
� s prodajo lastne knjižne produkcije. 

PORO�ILO UVKF – Lirikonfest 2009 

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF je 'žepna' kulturna ustanova; z enim 
zaposlenim (urednikom publikacij) pri Knjižnici Velenje, medtem ko ji letni program 
samostojno sofinancira MO Velenje, tj. v obsegu ve�letnih projektov, ki so pridobili državno 
subvencijo (Ministrstvo za kulturo oz. Javna agencija za knjigo RS).  

Osrednji program UVKF je Lirikonfest – pomladni festival liri�nih umetnosti v Velenju, ki 
je z Lirikonovimi degustacijami nekajkrat letno predstavljen tudi drugod po Sloveniji in na 
mednarodnih književniških gostovanjih/festivalih (v letu 2009 je bil mdr. povabljen k 
predstavitvi v Francijo, na �eško, v Avstrijo (Alpe-Adria) ter v Bosno in Hercegovino).  

V programu Lirikonfesta 2009 je bila ob svetovnem dnevu poezije (21. maja) v Velenju 
izvedena IV. Akademija Poeti�na Slovenija in na njej podeljena književna nagrada �aša
nesmrtnosti/velenjica Vinku Moederndorferju za desetletni vrhunski pesniški opus, ki 
pomembno zaznamuje slovensko književnost 21. st. Vrhunski umetniški program so izvedli 
profesorji Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje. 

V drugi polovici maja '09 je VIII. Herbersteinsko sre�anje književnikov (HSK) z mednarodno 
udeležbo gostilo okrog petdeset tujih in slovenskih književnikov. Tema književniškega omizja 
HSK '09 je bila Spoznavna književnost pod Brusljem – med  schengensko brezmejnostjo in 
poeti�nim babilonom v alpsko-jadransko-panonskem rizomu. Osrednji tuji književni gostje 
so bili Francozi. Na HSK '09 smo šesti� podelili mednarodno Pretnarjevo nagrado (osrednja
slovenska kulturna zahvala ambasadorjem/posrednikom slovenske književnosti in jezika po 
svetu), ki sta jo prvi� prejela Slovenca in hkrati velenjska rojaka – akademik dr. Matjaž 
Kmecl in dr. Andrej Rozman, mednarodno zaslužna slavista. Festivalno-revijalno 
priznanje lirikonov zlat '09 za vrhunske revijalne prevode sodobne poezije v slovenš�ino sta 
prejeli prevajalki Draga Rinkema (Nizozemska) Urška Zupanec (SLO).

V petem letniku Rp. Lirikon21 – mednarodne revije za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove 
zadeve (glavni in odgovorni urednik Ivo Stropnik), ki jo izdaja UVKF (s subvencijo JAK RS in 
MO Velenje), je v letu 2009 izšlo sedem številk (dve trojni in ena dvojna številka) 
reprezentan�ne revijalne antologije/panorame sodobne slovenske poezije in poeti�ne 
dramatike ter novih slovenskih prevodov poezije XXI. st. (št. 21–23, 24–25, 26–28).  

UVKF od 2007 izvaja projekt mednarodne književniške rezidence (MKR) za ustvarjalna 
bivanja tujih in slovenskih književnikov ter prevajalcev umetniške literature. V 2009 sta 
rezidencama v velenjski historiciosti�ni Vili Herberstein in sol�avski hiši (v evropski  
destinaciji krajinskega parka Logarska dolina) pridruženi še dve izbrani/inspirativni lokaciji, 
in sicer v šaleškem vaškem okolju na turisti�ni kmetiji Apat v Gaberkah ter v starotrški hiši v 
Šaleku (Lipa). UVKF izvaja projekt MKR tudi izven Velenja/Šaleške doline/Saša regije. V 
rezidencah UVKF je v letu 2009/2010 gostovalo pet izbranih književnikov/prevajalcev 
umetniške literature (Draga Rinkema/Nizozemska, Lenka Danhelova/�eška, Peter 
Kuhar/SLO-CZ, Matjaž Kmecl/SLO, Admiral Mahi�/BiH). Kulturni projekt MKR so v letu 
2009 podprli Javna agencija RS, Socialni demokrati in MO Velenje. 
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Vseh pet osrednjih Lirikonfestovovih projektov (Herbersteinsko sre�anje
književnikov, mednarodna Pretnarjeva nagrada ASKJ, Akademija Poeti�na Slovenija s 
književno nagrado �aša nesmrtnosti/velenjica, Mednarodna književniška rezidenca UVKF, 
revija Lirikon21) je v triletju 2007–2009 oz. v letu 2009 uspešno pridobilo državno 
podporo/subvencijo Javne agencije za knjigo RS, sicer pa jih kot ve�letne kulturne 
projekte omogo�a oz. sofinancira Mestna ob�ina Velenje.  

Z Lirikonfestovimi knjiženiškimi prireditvami je (ne)posredno predstavljeno/ 
promovirano mesto Velenje. 

Pobudniku in ve�letnemu organizatorju ter umetniškemu vodji Lirikonfestovih prireditev,  
književniku Ivu Stropniku, �lanu DSP in SC PEN, so na III. Novosarajevskem 
književniškem sre�anju v BiH novembra '09 podelili mednarodno priznanje novosarajevsko 
pero za ve�letno povezovanje bosenske in slovenske književnosti ter mednarodno 
popularizacijo sodobne besedne umetnosti. V letu 2009 je prejel tudi zahvalo TIC Velenje »za 
ustvarjalno in partnersko sodelovanje pri kreiranju in izvedbi turisti�nih programov ter 
turisti�ne ponudbe v MO Velenje v letu 2009«. 

Predstavitev – realizacija 2009 – plan 2010 

POMLADNI FESTIVAL LIRI�NIH UMETNOSTI V VELENJU

HERBERSTEINSKO SRE�ANJE KNJIŽEVNIKOV z mednarodno udeležbo � Bienalno festivalno priznanje 
HERBERSTEINSKI/LIRIKONFESTOV ZLAT za najtehtnejši književni esej na evropsko aktualno temo 
herbersteinskega književniškega omizja � MEDNARODNA PRETNARJEVA NAGRADA – slovenska kulturna zahvala 
ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu � AKADEMIJA POETI�NA SLOVENIJA s podelitvijo 
književne nagrade �AŠA NESMRTNOSTI/VELENJICA za desetletni vrhunski pesniški ali poeti�nodramski opus v 
XXI. st. � MEDNARODNA KNJIŽEVNIŠKA REZIDENCA (ustvarjalna bivanja tujih in slovenskih književnikov ter 
prevajalcev umetniške literature) � RP. LIRIKON21 – mednarodna revija za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove 
zadeve (revijalna panorama slovenske in prevodne poezije) � Festivalno-revijalno priznanje LIRIKONOV ZLAT za 
vrhunske revijalne prevode sodobne poezije v slovenš�ino ali iz slovenš�ine v druge jezike � LIRIKONOVE 

DEGUSTACIJE izbrane slovenske in prevodne poezije idr. liri�nih umetnosti � Edukativni literarni abonma 
ODPIRAM KNJIGO 

 LIRIKONFEST je pomladni festival liri�nih umetnosti v Velenju (SLO), v katerega 
sta Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in Književna asociacija Velenika 
(KAV) leta 2008 združila svoje tradicionalne in širše uveljavljene literarne prireditve, 
vzpostavljene med 2002–2008 v Velenju, kjer jih (s pridruženimi partnerji) prirejata vsako 
leto med marcem in junijem, nekajkrat letno pa jih (v razširjenem/celoletnem festivalnem 
programu) z Lirikonovimi degustacijami (pesniškimi branji izbrane slovenske in 
prevodne poezije ter spremljevalnim programom izbranih liri�nih umetnosti) predstavljata 
oz. (so)organizirata tudi drugod po Sloveniji, na mednarodnih književniških gostovanjih/ 
festivalih v tujini idr.
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Osrednje literarne prireditve, dogodki, nagrade, priznanja in publikacije 
Lirikonfesta, ki jim Mestna ob�ina Velenje (MOV), Ministrstvo za kulturo (MK) oz. od 
2009 Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK), Gorenje idr. (so)pokrovitelji 
izkazujejo ve�letno podporo, so:

(1)

HERBERSTEINSKO SRE�ANJE KNJIŽEVNIKOV (HSK) – od 2002 tradicionalni tri- do 
štiridnevni literarni festival v Velenju (v drugi polovici maja ali prvi polovici junija) z
mednarodno udeležbo, aktualnim, debatnim, strokovnoanaliti�nim, esejisti�nim ali 
simpozijskim književnim omizjem (o izbrani temi oz. problematiki, vprašanjih, sprejemanju,  
dojemanju in vlogi literature XXI. st.); z izbranimi izvirnimi/avtorskimi in prevodnimi 
literarnimi branji (pospremljenimi z literarnovednimi ali kritiškimi interpretacijami oz. 
predstavitvami selektorjev, slovenskih in tujih  prevajalcev idr.); uredniškimi in avtorskimi 
predstavitvami izbranih mednarodnih književnih revij, novih antologij prevedene sodobne 
slovenske literature (zlasti poezije), založb s prevodnim programom sodobnega leposlovja ter 
sorodnih mednarodnih literarnih festivalov/sre�anj (vklju�enih oz. vklju�ujo�ih se v 
Lirikonfestovo mednarodno sodelovanje) ipd. – Letni program HSK obsega ok. 21 literarnih 
dogodkov. – HSK je vsako leto obogateno s spremljevalnim liri�noumetniškim programom 
slovenskih in/ali tujih ustvarjalcev (izbrana glasba, videofilm, gledališka predstava, 
umetniški ples, performans, likovna razstava, multimedijske instalacije idr.) ter z 
ekskurzijsko-družabnim programom. – Organizator (UVKF s partnerji) povabi vsako leto k 
predstavitvi/sodelovanju v programu HSK enaindvajset tujih in enaindvajset slovenskih 
književnih ustvarjalcev, prevajalcev, urednikov, založnikov, posrednikov idr. poznavalcev 
sodobne umetniške literature, izbranih/nominiranih/predstavljenih v Rp. Lirikon21
(mednarodni reviji za poezijo XXI. st.) ter iz Lirikonfestovih mednarodnih 
sodelovanj/izmenjav (prednostno iz sosedskih, slovanskih idr. evropskih literatur). – Ob 
HSK izide Lirikonova revijalna antologija/panorama novih slovenskih prevodov poezije 
XXI. st. (Rp. Lirikon21); izbrani književni prevajalci so nominirani za priznanje 
herbersteinski/lirikonov zlát (HLZ), ki ga festival in revija podeljujeta od leta 2006 za 
vrhunske revijalne prevode sodobne poezije v slovenš�ino (od 2010 enakovredno tudi za 
prevode sodobne slovenske poezije v druge jezike), tj. z letnimi objavami v Rp. Lirikon21.
Prevajalsko priznanje HLZ so doslej prejeli: 2006 – Nadja Dobnik (SLO), 2007 – Andrej 
Medved (SLO), 2008 – Mateja Bizjak Petit (Francija), 2009 – Draga Rinkema 
(Nizozemska) in Urška Zupanec (SLO). – Festival HSK podeljuje od leta 2008 bienalno 
priznanje herbersteinski/lirikonfestov zlát (HLFZ) za najtehtnejši književni esej na 
evropsko aktualno temo književnega omizja HSK. Esejisti�no priznanje HLFZ sta doslej 
prejela: 2008 – Mitja �ander (SLO) in Meta Kušar (SLO). – Festivalni program HSK je 
odprt za javnost in vklju�en v edukativni literarni abonma Odpiram knjigo (za 
velenjske srednješolce in izven). – Ve�letni glavni pokrovitelji HSK (2002–2009): 
Ministrstvo za kulturo oz. Javna agencija za knjigo RS, Mestna ob�ina Velenje in Gorenje 
d.d. 

Finan�no ovrednoten program HSK – realizacija 2009 – plan 2010:  

Lirikonfestov ve�letni
književni PROJEKT 1  

Plan 2009–2010  
(na�rtovana stroš-
kovna vrednost)  

(A)
Državno
sofinanciranje 

(B)
Lokalno 
sofinanciranje 

(C)
Sopokro-
viteljstva   

Leto, zapovrstnost,  
naziv projekta 

Realizacija 2009 

(Skupaj A + B + C) 

Subvencija  
JAK RS 
(UVKF)

Dotacija MOV 
Pr. postavka: 
400318017 

Soorganizac.
partnerstva

2009
VIII. 
Herbersteinsko 
sre�anje 
književnikov  
(z mednarodno 
udeležbo)

Plan: 27.000 
Realiz.: 22.500 

Plan: 8.200 
Realiz.: 8.200 

Plan: 14.300 
Realiz.:14.300 
.

Plan: 4.500
Realiz.:000
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2010
IX.
Herbersteinsko 
sre�anje
književnikov  
(z mednarodno 
udeležbo) *

Plan: 26.230 Plan: 7.000 Plan: 14.730 Plan: 4.500 

* Programsko pridružen/vklju�en bienalni festivalni podprojekt 1.1:  
bienalno festivalno  priznanje za evropski književni esej – herbersteinski/lirikonfestov zlat
(2008, 2010, 2012) 

IX. HSK (2010) v Velenju je predvideno v drugi polovici maja ali v prvi polovici junija '10.  
Organizator vabi k letnemu (2010) ali ve�letnemu (2010–2012) sopokroviteljstvu festivalnega 

sre�anja mednarodno ugledno organizacijo, ustanovo oz. podjetje. 

(2)

V program Lirikonfesta/HSK je od leta 2004 v partnerski organizaciji Književne 
asociacije Velenika (KAV) pridružena vsakoletna PODELITEV MEDNARODNE PRETNARJEVE
NAGRADE (MPN), tj. osrednje slovenske kulturne zahvale zaslužnim posrednikom/ 
ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu (ASKJ). Nagrado so doslej prejeli: 
2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija), 2005 – František Benhart (�eška), 2006 – Gan�o
Savov (Bolgarija), 2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska), 2008 – Kari Klemelä (Finska), 
2009 – Matjaž Kmecl (SLO) in Andrej Rozman (SLO). – Sre�anje s Pretnarjevimi nagrajenci 
je vklju�eno v edukativni literarni abonma Odpiram knjigo (za velenjske srednješolce in 
izven). – Ve�letna pokrovitelja organizacije in podelitve nagrade sta MK/JAK RS in MOV. S 
sprejemom Pretnarjevih nagrajencev se od 2007 pridružuje Ob�ina Trži�.

Lirikonfestov ve�letni
književni PROJEKT 2  

Plan 2009–2010  
(na�rtovana stroš-
kovna vrednost)  

(A)
Državno
sofinanciranje 

(B)
Lokalno 
sofinanciranje 

(C)
Sopokro-
viteljstva  

Leto, zapovrstnost,  
naziv projekta 

Realizacija 2009 

(Skupaj A + B + C) 

Subvencija  
JAK RS 
(partner Velenika)

Dotacija MOV 
Pr. postavka: 
400318081 

in soorg. 
partnerstva

2009
VI.
mednarodna 
Pretnarjeva 
nagrada ASKJ 
(sl. kulturna zahvala)  

Plan: 11.024 
Realiz.: 11.024 

Plan: 7.500 
Realiz.: 7.500

Plan: 2.524 
Realiz.: 2.524 

Plan: 1.000 
Realiz.: 1.000

(Ob�ina Trži�)

2010
VII.
mednarodna 
Pretnarjeva 
nagrada ASKJ 
(sl. kult. zahvala) 

Plan: 8.600 Plan: 5.000 Plan: 2.600 

         

Plan: 1.000 

VII. podelitev MPN ASKJ (2010) je predvidena na 9. HSK v Velenju.  
Organizator vabi k letnemu (2010) ali ve�letnemu (2010–2012) sopokroviteljstvu  
nagrade mednarodno ugledno organizacijo, ustanovo oz. podjetje. 

(3)

RP. LIRIKON21 je mednarodna revija za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove zadeve, ki 
jo od 2005 oz. 2007 kot specializirano revijo (trikrat letno z dvojno ali trojno številko oz. 
dvakrat letno s trojno številko revijalne antologije/panorame sodobne slovenske in prevodne 
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poezije XXI. st. idr.) izdaja UVKF. Revija je osrednje namenjena popularizaciji poezije XXI. 
st. z objavami v izvirnih jezikih, slovenskih prevodih ter z objavami prevodov slovenske 
poezije v druge jezike (tudi poezije za otroke/mladino); vklju�uje poeti�no dramatiko za 
odrasle in mladino ter je odprta za književno esejistiko idr.; predstavlja in dokumentira 
Lirikonfestove prireditve, nagrade in priznanja ter izbrane slovenske, mednarodne in 
partnerske književne dogodke. – Revija od 2006 podeljuje vsakoletno revijalno priznanje 
lirikonov zlat za vrhunske revijalne prevode sodobne poezije v slovenš�ino (v prihodnje/od 
2010 enakovredno tudi za prevode sodobne slovenske poezije v druge jezike), tj.  z letnimi 
objavami v Rp. Lirikon21. – Revija nekajkrat letno prireja Lirikonove degustacije izbrane 
slovenske in prevodne poezije idr. liri�nih umetnosti, s predstavitvami/pesniškimi branji po 
Sloveniji in na mednarodnih književniških gostovanjih/festivalih v tujini. – Revija je 
vklju�ena v edukativni literarni abonma Odpiram knjigo (za velenjske srednješolce idr.). – 
Rp. Lirikon21 izhaja (2005–2009) s pomo�jo MK/JAK RS, MOV in pokroviteljev 
Lirikonfesta.  

Lirikonfestov ve�letni
književni PROJEKT 3  

Plan 2009–2010  
(na�rtovana stroš-
kovna vrednost)  

(A)
Državno
sofinanciranje 

(B)
Lokalno 
sofinanciranje 

(C)
Sopokro-
viteljstva  

Leto, zapovrstnost,  
naziv projekta 

Realizacija 2009 

(Skupaj A + B + C) 

Subvencija  
JAK RS 
(UVKF)

Dotacija MOV 
Pr. postavka: 
400318095 

in soorg. 
partnerstva
ter prodaja 

2009
V. letnik *
Rp. Lirikon21 
(7 številk – dve dvojni  
in ena trojna) ** 

Plan: 17.300
Realiz.: 11.000 

*Plan: 8.000
Realiz.: 4.000 

*Subvencija  
MKRS 2008:  
8.000 eur  

*Plan: 6.800
Realiz.: 5.000 

*Dotacija  
MOV 2008: 
6.800 eur

*Plan: 2.500
Realiz.: 2.000 

*Sopokrovitelj-  
stvo/prodaja '08: 
2.500 eur 

2010
VI. letnik *
Rp. Lirikon21 
(dve polletni trojni št./  
skupaj 6 številk) **

Plan: 14.000 Plan: 6.000 Plan: 5.000 Plan: 3.000 

Programsko pridružena/vklju�ena revijalno/festivalna podprojekta: 
3.1: revijalno prevajalsko priznanje herbersteinski/lirikonov zlat (za vrhunske revijalne prevode poezije 
XXI. st. v slovenš�ino ali prevode slovenske poezije v druge jezike); 
3.2: Lirikonove degustacije izbrane slovenske in prevodne poezije idr. liri�nih umetnosti (gostovanja in 
predstavitve v SLO in mednarodnih izmenjavah). 

Rp. Lirikon21 bo z letnikom VI/2010 predv. izšla z dvema polletnima trojnima št. 
(revijalnima antologijama/panoramama sodobne slovenske in prevodne poezije XXI. st. idr.).
Izdajatelj vabi k letnemu (2010) ali ve�letnemu (2010–2012) sopokroviteljstvu revije 
mednarodno ugledno organizacijo, ustanovo oz. podjetje.

(4)

AKADEMIJA POETI�NA SLOVENIJA (APS) – od 2006/2007 tradicionalna literarno-
umetniška prireditev v Velenju (ob svetovnem dnevu poezije, 21. marca)* s podelitvijo 
književne nagrade �aša nesmrtnosti/velenjica (�N/V) za desetletni vrhunski pesniški 
opus** slovenskega pesnika/pesnice, ki pomembno zaznamuje slovensko književnost XXI. 
st. (tj. z najmanj tremi izvirnimi pesniškimi zbirkami za odrasle ali otroke/mladino, prvi�
knjižno objavljenimi v zadnjih desetih letih). Nagrado �N/V so doslej prejeli: Andrej Medved 
(2006), Milan Vinceti� (2007), Milan Dekleva (2008) in Vinko Möderndorfer (2009). – * Za 
nagrado �N/V so od 2009 oz. bodo v prihodnje (enakovredno z desetletnimi vrhunskimi 
pesniškimi opusi za odrasle ali otroke/mladino) vrednoteni tudi desetletni vrhunski 
poeti�nodramski opusi slovenskih dramatikov, ki pomembno zaznamujejo slovensko 
književnost XXI. st. (tj. z najmanj tremi knjižno ali petimi revijalno objavljenimi ter tremi 
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uprizorjenimi izvirnimi poeti�nodramskimi deli za otroke/mladino ali odrasle, prvi�
objavljenimi in uprizorjenimi v zadnjih desetih letih). – Ob akademiji izide Lirikonova 
revijalna antologija/panorama slovenske poezije in poeti�ne dramatike XXI. st. (Rp. 
Lirikon21). – Akademijo in nagrado partnersko organizirata KAV in UVKF. Prireditev s 
podelitvijo nagrade je odprta za javnost in vklju�ena v edukativni literarni abonma Odpiram
knjigo (za velenjske srednješolce in izven). – Ve�letna glavna pokrovitelja akademije in 
nagrade sta MK/JAK RS in MOV. – * Prireditev s podelitvijo nagrade je od 2010 dalje 
terminsko 3-variantna, tj. odvisna od izbora nagrajenca in koledarsko, in sicer: za pesniški ali 
poeti�nodramski opus za odrasle nespremenjeno ob svetovnem dnevu poezije (21. marca),
razen kadar je ta prazni�ni datum na nedeljo (2010), v tem primeru je prireditev/podelitev 
prestavljena na organizatorju primernejši termin v drugi polovici maja, tj. na  torek v tednu 
Herbersteinskega sre�anja književnikov (HSK); medtem ko je za podelitev nagrade za 
pesniški ali poeti�nodramski opus za otroke/mladino od 2010 variantno predviden 
septembrski termin, tj. ob/na Pikinem festivalu v Velenju.

Lirikonfestov ve�letni
književni PROJEKT 4  

Plan 2009–2010  
(na�rtovana stroš-
kovna vrednost)  

(A)
Državno
sofinanciranje 

(B)
Lokalno 
sofinanciranje 

(C)
Sopokro-
viteljstva  

Leto, zapovrstnost,  
naziv projekta 

Realizacija 2009 

(Skupaj A + B + C) 

Subvencija  
JAK RS 
(partner Velenika)

Dotacija MOV 
Pr. postavka: 
400318080 

in soorg. 
partnerstva

2009
IV.
Akademija  
Poeti�na Slovenija 
in sl. književna nagrada
�aša nesmrtnosti/ 

velenjica

Plan: 11.700 
Realiz.: 11.700 

Plan: 4.200 
Realiz.: 4.200 

Plan: 5.000 
Realiz.: 5.000 

Plan: 2.500 
Realiz.: 2.500

(Premogovnik
Velenje)

2010
V.
Akademija  
Poeti�na Slovenija 
in sl. književna nagrada
�aša nesmrtnosti/ 

velenjica

Plan: 12.650 Plan: 5.000 Plan: 5.150 Plan: 2.500 

V. Akademija PS/podelitev nagrade �N/V (2010) je predvidena maja/junija '10.  
Organizator vabi k letnemu (2010) ali ve�letnemu (2010–2012) sopokroviteljstvu akademije in 

nagrade ugledno slovensko organizacijo, ustanovo oz. podjetje ali kulturnega mecena.

(5)

Od 2007 je v letni program Lirikonfesta vklju�ena MEDNARODNA KNJIŽEVNIŠKA 
REZIDENCA (MKR), ki jo je Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) med 2007–
2009 vzpostavila v Sloveniji na štirih izbranih/inspirativnih to�kah v Savinjsko-šaleški regiji: 
v velenjski historicisti�ni Vili Herberstein, velenjski starotrški hiši Lipa v Šaleku, sol�avski 
hiši Na Razpotju/v evropski destinaciji krajinskega parka Logarska dolina in na turisti�ni
kmetiji Apat v Gaberkah pri Šoštanju/v šaleškem vaškem okolju. – MKR je kulturni projekt 
mednarodnega književnega sodelovanja v slovenskem prostoru. – MKR UVKF je namenjena 
ustvarjalnemu bivanju tujih in slovenskih književnikov ter prevajalcev sodobne umetniške 
literature (tj. književnih prevajalcev v slovenš�ino in prevajalcev slovenske literature v druge 
jezike), ki ustvarjajo, prevajajo, spoznavajo, interpretirajo, organizirajo, posredujejo, 
popularizirajo in promovirajo sodobno umetniško literaturo ter s slovenskim prostorom 
vzpostavljajo in širijo mednarodne književniške povezave, zlasti z izvirno in prevodno 
sodobno poezijo ter publiciranimi oz. književnoesejisti�nimi premišljevanji o družbeni vlogi 
literature v 21. st., organizirajo mednarodna književniška sre�anja/festivale/izmenjave z 
udeležbo/gostovanji slovenskih avtorjev v tujini ipd. – MKR UVKF oz. Lirikonova 
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mednarodna književniška rezidenca je poimenovana po slovenski mednarodni reviji za 
poezijo Lirikon21, ki povezuje slovenske in mednarodno dejavne književne ustvarjalce ter 
mdr. dokumentira/predstavlja izbrane goste MKR. – Gostovanja v MKR vklju�ujejo 
mednarodne književniške izmenjave in Lirikonfestova mednarodna partnerstva. –
Ustvarjalna bivanja v MKR organizira/izvaja UVKF. S 7- do 21-dnevnim ustvarjalnim 
bivanjem (polpenzion/no�itve in prehrana) so letno  izbrani/nagrajeni najmanj štirje tuji ali 
slovenski književni ustvarjalci, prevajalci, uredniki umetniške literature, organizatorji 
mednarodnih literarnih festivalov idr. zaslužni za mednarodno uveljavljanje oz. posredništvo 
slovenske literature (prednostno predstavniki Lirikonfestovih mednarodnih književnih 
sodelovanj/partnerstev, ve�letni sodelavci mednarodne revije za poezijo Lirikon21, dobitniki 
Lirikonfestovih nagrad in priznanj – ambasadorske Pretnarjeve nagrade, nagrade �aša 
naesmrtnosti/velenjica (�N/V), prevajalskega priznanja lirikonov zlat (HLZ) in esejisti�nega 
priznanja HLFZ) idr. – Gostje MKR so med ustvarjalnim bivanjem predstavljeni javnosti (s 
svojim književnim ali prevajalskim delom idr.) na najmanj enem literarnem ve�eru/pogovoru 
v kraju/mestu gostitelja/rezidence (UVKF/Velenje), predvidoma pa v �asu bivanja v MKR 
tudi drugod v Sloveniji. Njihovo ustvarjanje je predstavljeno v eni izmed letnih izdaj Rp. 
Lirikon21. Predstavitve gostov MKR so vklju�ene v literarni abonma Odpiram knjigo. –  V 
MKR so med 2007-2009/2010 gostovali: Mako Kravos (SLO), Andrej Medved (SLO), Milan 
Vinceti� (SLO), Mateja Bizjak Petit (Francija), Tone Peršak (SLO), Milan Dekleva (SLO), 
Meta Kušar (SLO), Draga Rinkema (Nizozemska), Lenka Danhelova (�eška), Peter Kuhar 
(SLO-CZ), Matjaž Kmecl (SLO), Admiral Mahi� (BiH) idr. – MKR so izhodiš�no podprli 
(2007–2009/2010): MO Velenje/UVKF, velenjski poslanec v DZ RS Bojan Konti�, VTV 
Studio Velenje, Gorenje Gostinstvo, Socialni demokrati in pokrovitelji Lirikonfesta. 
Ustvarjalna bivanja v MKR v letu 2009/2010 sofinancirata Javna agencija za knjigo RS in 
MO Velenje. – Kriterija za gostovanje/ustvarjalno bivanje prevajalcev v MKR sta ocena izbire 
prevajal�evih prevodnih del oz. prevedenih/prevajanih avtorjev ter kvaliteta/reference 
prevajalcev/njihovih prevodov. UVKF (izvajalec MKR) in mednarodna revija za poezijo 
Lirikon21 od leta 2006 razpisujeta vsakoletno prevajalsko priznanje herbersteinski/lirikonov 
zlát za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. v slovenš�ino; od leta 2009/2010 je to 
prevajalsko priznanje (z nagradnim ustvarjalnim bivanjem v MKR) enakovredno in 
prednostno namenjeno prevajalcem slovenske poezije XXI. st. v druge jezike; oboje z 
izbranimi objavami v letni izdaji Rp. Lirikon21. Kriterij za gostovanje/ustvarjalno bivanje 
tujih in slovenskih književnih ustvarjalcev je vrhunska kvaliteta njihovih literarnih del/opusa. 
Kriterij za izbor/gostovanje mednarodnih posrednikov literature so izkazane reference 
ve�letnega delovanja na tem podro�ju. – Ustvarjalne to�ke MKR so na izbranih lokacijah 
javno ozna�ene z reziden�no tablo z napisom: »Mednarodna književniška rezidenca Rp. 
Lirikon21 / Izbrana ustvarjalna to�ka … «.

Lirikonfestov ve�letni
književni PROJEKT 5  

Plan 2009–2010  
(na�rtovana stroš-
kovna vrednost)  

(A)
Državno
sofinanciranje 

(B)
Lokalno 
sofinanciranje 

(C)
Sopokro-
viteljstva  

Leto, zapovrstnost,  
naziv projekta 

Realizacija 2009 

(Skupaj A + B + C) 

Subvencija  
JAK RS 
(UVKF)

Dotacija MOV 
Pr. postavka: 
400318096 

in soorg. 
partnerstva
ter knjižna 
prodaja

2009
(3. leto) 
Mednarodne 
književniške 
rezidence UVKF 
(4 ustvarjalna bivanja) 

Plan: 4.512 
Realiz.: 2.700 

Plan: 2.000 
Realiz.: 2.000 

Plan: 2.012 
Realiz.: 200 

Plan: 500 
Realiz.: 500 

2010
(4. leto) 
Mednarodne 
književniške 
rezidence UVKF 
(4 ustvarjalna bivanja)

Plan: 6.000 Plan: 2.000 Plan: 3.500 Plan: 500 
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 Za �etrto leto ustvarjalnih bivanj v MKR (2010) je na�rtovanih pet reziden�nih 
gostovanj/nagradnih ustvarjalnih bivanj. 

V letu 2010 je v mreži MKR na�rtovana vzpostavitev pete izbrane reziden�ne to�ke (v 
slovenskem primorskem okolju/v Portorožu). 
 Organizator vabi k letnemu (2010) ali ve�letnemu (2010–2012) sopokroviteljstvu MKR 
mednarodno ugledno slovensko organizacijo, ustanovo oz. podjetje.  

*** 

 LIRIKONFEST predstavlja in popularizira umetniško literaturo XXI. st., njene 
ustvarjalce, prevajalce, organizatorje idr.; vzpostavlja in širi mednarodne književniške 
povezave, zlasti z izvirno in prevodno sodobno poezijo ter premišljevanji o spoznavni, 
povezovalni in kriti�ni vlogi umetniške literature v evropski družbi. Z Lirikonfestom se
(prireditveno/festivalno, z objavami v Rp. Lirikon21, ustvarjalnimi bivanji v Mednarodni 
književniški rezidenci UVKF, javnimi branji in predstavitvami na Lirikonovih degustacijah
idr.) letno sre�a ok. 150 slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, posrednikov 
idr. poznavalcev sodobne književnosti. Lirikonfestove prireditve so odprte za javnost in 
vklju�ene v edukativni literarni abonma Opiram knjigo (za velenjske srednješolce in izven).  

Cilji 1) Predstavitev festivalno izbranih ustvarjalcev in prevajalcev vrhunske umetniške 
literature XXI. st. ter aktualnega književnega dogajanja.  

2) Vzpostavitev novih možnosti mednarodnih književniških povezav (izmenjav, 
stikov) v slovenskem, slovanskem in evropskem prostoru ter širše, zlasti z izvirno 
in prevodno sodobno poezijo, poeti�no in mladinsko dramatiko ter književno 
esejistiko idr. premišljevanji o družbeni vlogi literature, tj. v duhu ve�jezi�ne 
globalizacije oz. njene kulturne integracije, ki jo z babilonom jezikov narekuje 21. 
stoletje tudi literaturi.  

3) Razvijanje tradicionalnih in širše že uveljavljenih/prepoznavnih književniških 
prireditev oz. mednarodnih projektov, vzpostavljenih v Velenju (med 2002–2009), 
ki so mdr. primerni za vklju�itev v lokalni ali partnerski program Evropske 
prestolnice kulture 2012.  

4) Z izbranimi književno-umetniškimi produkcijami oz. osrednjimi in spremljevalnimi 
prireditvami (z gostujo�imi in doma�imi/tujimi in slovenskimi književniki idr. 
umetniškimi ustvarjalci), namenjenimi razli�nim starostnim skupinam ter 
prednostno promociji in popularizaciji vrhunske slovenske in prevodne literature, 
predstaviti prebivalcem Velenja idr. obiskovalcem Lirikonfestovih prireditev ob 
izbranem leposlovju (za odrasle, otroke in mladino) tudi razli�ne oblike/zvrsti 
sodobnega umetniškega (po)ustvarjanja z liri�nim izrazom (glasba, gledališ�e,
ples, likovna umetnost idr.; zlasti s samostojnimi, solisti�nimi in komornimi 
izvedbami),

5) Širjenje bralne kulture/bralne pismenosti ter vedenja o sodobnih književnih 
ustvarjalcih.  

6) Oživitev/vzpostavitev velenjskega založništva s širše prepoznavnim književno-
revijalnim in knjižnim programom UVKF (zlasti/prednostno v medn. reviji za 
poezijo in poeti�no dramatiko XXI. st. – Rp. Lirikon21 ter v vzpostavljenih knjižnih 
zbirkah UVKF: Belodvorski, �okolada s knjigo, Dom in misel) idr. 

7) Širjenje kulturnega ugleda mesta/mestne ob�ine Velenje ter turisti�ne ponudbe 
šaleške in zgornjesavinjske pokrajine. 

Pri�akovani u�inki 1) Uzaveš�anje sodobne književnosti, slovenskega jezika in umetniških zvrsti z 
liri�nim izrazom ter širjenje bralne kulture/bralne pismenosti. 

2) Ve�je zanimanje za literarne prireditve v Velenju (med vsemi starostnimi 
skupinami). 

3) Pove�anje kulturne prepoznavnosti mesta/mestne ob�ine Velenje.  
4) Kulturno oživljanje izbranih lokacij v Velenju (park Vile Herberstein, stari mestni 

jedri/trga Šalek in Staro Velenje, Titov trg, Son�ni park in krajinski park Škale) idr.  
® ©  
Zaš�itene produkcije  
in blagovne znamke 

Lirikonfest, Herbersteinsko sre�anje književnikov, Akademija Poeti�na Slovenija,  
�aša nesmrtnosti, Lirikon(fest)ov zlat, Rp. Lirikon21 – revija za poezijo XXI. st., 
Belodvorski, �okolada s knjigo, Dom in misel 
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Izven Lirikonfesta 

A) Delovanje UVKF – oprema, materialni in operativni stroški 
B) (So)založniški in promocijski projekti UVKF 
C) Knjižne zbirke UVKF  

ZALOŽNIŠTVO 
UVKF

Plan 2009–2010  
(na�rtovana stroš-
kovna vrednost)  

(A)
Državno
sofinanciranje 

(B)
Lokalno 
sofinanciranje 

(C)
Sopokro-
viteljstva  

Leto, zapovrstnost,  
naziv projekta 

Realizacija 2009 

(Skupaj A + B + C) 

Subvencija  
JAK RS 
(UVKF)

Dotacija MOV 
Pr. postavka: 
400318008 

in soorg. 
partnerstva
ter knjižna 
prodaja

2009
ZALOŽNIŠTVO 
UVKF

Plan: 7.488 
Realiz.: 7.488  

Plan: 7.488 
Realiz.: 7.488  

A) Delovanje ustanove 
oprema, materialni in 
operativni stroški

(2.988)  (2.988)

B) (So)založniški in 
promocijski projekti  
UVKF

(4.500)  (4.500)

C) Knjižne zbirke *** 000 000
Belodvorski

(leposlovje za odrasle) 
1 izbrani naslov/letno

000 000

�okolada s knjigo 
(leposlovje za otroke  
in mladino/slikanice) 

1 izbrani naslov/letno

000 000

Dom in misel 
(domoznanske monogra-

fije, študije in razprave) 
1 izbrani naslov/letno

000 000

2010
ZALOŽNIŠTVO 
UVKF

Plan: 7.700  Plan: 7.700

A) Delovanje ustanove 
oprema, materialni in 
operativni stroški

(3.500) (3.500)

B) (So)založniški in 
promocijski projekti  
UVKF

(4.200) (4.200)

C) Knjižne zbirke *** 000 000
Belodvorski

(leposlovje za odrasle) 
1 izbrani naslov/letno

000 000

�okolada s knjigo 
(leposlovje za otroke  
in mladino/slikanice) 

1 izbrani naslov/letno

Predlog za dodatna 
sredstva/izbrani 

naslov/2010: 
4.000

Dom in misel 
(domoznanske monogra-

fije, študije in razprave) 
1 izbrani naslov/letno

Predlog za dodatna 
sredstva/izbrani 

naslov/2010: 
10.000 

*** MO Velenje izvaja od leta 2006/2007 neposredno sofinanciranje založniških projektov, tj. s 
samostojnim letnim razpisom, izborom in sofinanciranjem izbranih založniških vsebin, zato  UVKF ne izvaja 
letnega razpisa na podro�ju založništva, ampak izvaja v obsegu svojega letnega programa predvsem izbrane 
ve�letne književniške projekte, ki jih dotirata MO Velenje in subvencionirata Ministrstvo RS za kulturo oz. od 2009 
novoustanovljena Javna agencija za knjigo RS. 
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OCENA USPEŠNOSTI V LETU 2009

UVKF je v letu 2009 uspešno izvedla vse zastavljene programske projekte v obsegu 
finan�nega plana 2009. 

V letu 2010 je na�rtovan okvirno soroden programski obseg kot v letu 2009; z ve�ino 
osrednjega programa Lirikonfesta od druge �etrtine leta dalje, ker v prvem �etrtletju rezultati 
republiških razpisov (JAK RS) še ne bodo znani.      

Leto 2009 (recesija) je zmanjšalo pokroviteljska sredstva in posledi�no bo UVKF zmanjšala 
obseg na�rtovanega programa 2010. 

UVKF-Lirikonfest  
      I. Stropnik 

Velenje, 15/1-10 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                               Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur.l.RS 33/07 in 70/08 - ZVO – 1 B), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi – ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/08 –odl.US, 76/08), 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), 24. člen Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 08/09), 17.člena Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7., in 8. 
člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/07),  na ………. seji dne  ……………… sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za gradnjo 
komunalne opreme na območju strnjene 

pozidave Zgornji Šalek v Velenju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za  gradnjo komunalne opreme na območju strnjene 
pozidave Zgornji Šalek v Velenju (v nadaljevanju: program 
opremljanja), ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje 
d.o.o. septembra 2009.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in 
omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje 
gospodarske javne infrastrukture, ki jo predstavlja kanalizacija 
za odvajanje komunalne odpadne vode, kanalizacija za odvod 
padavinske vode  in vodovod s pogoji priključevanja nanjo ter 
določijo tehnični pogoji in finančna konstrukcija opremljanja.
 Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja
- prikaz obstoječe in predvidene opreme
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme
- prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno 

opremo
- terminski plan izgradnje
- podlage za odmero komunalnega prispevka
- grafične priloge

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je: 
-  podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno 

infrastrukturo
-  podlaga za odmero komunalnega prispevka 

4. člen
(podatki o območju opremljanja)

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje strnjene  
pozidave Zgornji Šalek vsebuje vsebuje:
–  prikaz obstoječe komunalne opreme, na katero se bo 

predvidena oprema navezovala;
–  prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme 

na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek

–  obračunska območja posameznih vrst obstoječe in 
predvidene komunalne opreme;

–  obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti 
komunalne opreme in po obračunskih območjih;

–  preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino 
parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni 
vrsti komunalne opreme;

–  podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.

Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo:
-  kanalizacijo za odvod komunalne odpadne vode
-  kanalizacijo za odvod padavinske vode
-  vodovod
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s 
prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki 
so sestavni del programa opremljanja in prilogi 1.

5. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
–  se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe 

komunalne opreme;
–  se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba 

predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je 
predvidena v tekočem ali naslednjem letu;

–  izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem spreminja 
namembnost objekta;

–  izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje 
neto tlorisno površino objekta.

6. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka 
temelji na projektu » Novogradnja kanalizacije Gorica – Zgornji 
Šalek, Komunalno podjetje Velenje d.o.o. št. 67-KA/09-PGD in 
idejnem projektu » Infrastruktura na območju strnjene pozidave 
Zgornji Šalek v Mestni občini Velenje, BRP – Konstrukcijski biro 
Skornšek d.o.o. Velenje, št. 5659.

Na območje opremljanja Zgornji Šalek je predvidena gradnja 
kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode, kanalizacija 
za odvod meteorne vod in vodovodno omrežje.
 
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

7. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Obravnavano območje je komunalno delno že opremljeno s 
cestno, vodovodno in električno infrastrukturo. 

8. člen
( obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne 

opreme)
Obračunsko območje  za posamezno  komunalno opremo so:
- vodovod: obračunsko območje VO_1
- ceste: obračunsko območje CE_2
- javne  odprte in zelene površine: obračunsko območje JZ_2
- površine za ravnanje z odpadki: obračunsko območje RO_1

V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno 
komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te 
komunalne opreme, se obračunska območja  razširijo na 
stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na 
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obračunskim območju, na katerega se objekt priključuje.

9. člen
(predvidena komunalna oprema)

Predvidena je gradnja kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode, kanalizacija za odvod meteorne vode, vodovod in ceste.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

10. člen
(obračunsko območje investicije)

Obračunsko območje investicije v komunalno opremo obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka ( Priloga 2)

Obračunsko območje za obstoječo infrastrukturo je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano 
komunalno opremo, oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje opremljanja strnjene pozidave Zgornji Šalek se 
nahaja v enem obračunskem območju za infrastrukturne objekte : kanalizacija (KA_1), ceste CE_2 in vodovod VO_1 ter zajema 
le eno geografsko in funkcionalno zaokroženo območje, kar izhaja iz krovnega dokumenta : Odlok o programu opremljanja za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje( Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 13/2007).

Skupna površina stavbnih zemljišč na obračunskem območju je 70.500 m2. Površina zemljišč, na katerih so že postavljeni 
stanovanjski objekti znaša 24.600 m2, površina stavbnih zemljišč, predvidenih za novogradnjo pa znaša 24.500 m2. 
Stavbna zemljišča so prikazana v prilogi 2.

Neto tlorisna površina stavb znaša  obstoječih in predvidenih stavb je 10.000  m2.

11. člen
(skupni stroški investicije)

Skupni stroški investicije (Sij)

Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na 
obračunskem območju. 

Skupni stroški vrednosti investicije), ki se upoštevajo v programu opremljanja, so prikazani v tabeli 3.

Tabela 3: Skupni stroški investicije v komunalno opremo 

Komunalna oprema 
vrednost brez 
DDV

vrednost z 
DDV

1. Kanalizacija za komunalno odpadno  503.750 604.500 
2. Kanalizacija za padavinsko vodo 468.593 562.312 
3. Vodovodno omrežje 123.064 147.677 
4. Projektna in tehni�na dokumentacija 22.800 27.360 
  Nadzor, inženiring, oddaja del 20.000 24.000 

SKUPAJ 1.138.207 € 1.365.848 € 

12. �len
(financiranje predvidene investicije) 

Finan�na sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture so zagotovljena iz kohezijskih sredstev v višini 
305.280,00 €, okoljske dajatve za obremenjevanje voda v višini 126.720,00 €, prora�una Mestne ob�ine
Velenje v višini 569.579,00 € in komunalnega prispevka v višini 269.579,00 €. 
Investitor zagotavlja finan�na sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture. 
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13. �len
(Obra�unski stroški predvidene komunalne infrastrukture) 

Obra�unski stroški predvidene komunalne infrastrukture (OSij) 
Obra�unski stroški so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih 
s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive zavezance. Za dolo�eno obra�unsko obmo�je se 
obra�unski stroški izra�unajo tako, da se skupne stroške komunalne opreme zmanjša za ostale vire 
financiranja. 

Obra�unski stroški opremljanja za kanalizacijo za odvod komunalne odpadne vode znašajo 75.110 €, 
obra�unski stroški za meteorno kanalizacijo znašajo 224.312 €  in obra�unski stroški za vodovod 
znašajo 59.077 € . 

14. �len
(terminski plan) 

Izgradnja komunalne opreme na obmo�ju strnjene pozidave Zgornji Šalek bo potekala v ve� fazah: 

1. faza: gradnja kanalizacije 2010 in 2011 
2. faza: gradnja vodovoda 2012 do 2014 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

15. �len
(merila za odmero komunalnega prispevka) 

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka dolo�a, da je razmerje med merilom 
parcele in merilom neto tlorisne površine  Dpi : Dti = 0,5 : 0,5  
Faktor dejavnost j za  stanovanjske objekte 1, za ostale objekte je faktor od 0,7 do 1,3. 

Tabela 4: faktor dejavnost za ostale objekte: 

Klasifik. št. 
(CC-SI) 

Vrsta objektov Faktor dejavnosti 
Kdejavnosti 

121 Gostinske stavbe 1,1 
122 Upravne in pisarniške stavbe 1,3 
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,3 
1241 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 1,3
1242 Garažne stavbe 0,7 
125
230

Industrijske stavbe 
Kompleksni industrijski objekti  

0,8
0,8

126
127

Stavbe splošnega družbenega pomena 
Druge nestanovanjske stavbe 

0,8
0,8

21
22

Objekti transportne infrastrukture 
Cevovodi, komun. omrežja in elektroenergetski vodi 

/
/

241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti �as 0,7 
 Enostavni objekti 0,7 

Olajšave  za zavezance niso predvidne. 

16. �len
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 

za investicijo v predvideno kanalizacijo) 

Obra�unski stroški investicije iz 8. �lena odloka prera�unani na površino parcel oziroma neto tlorisno 
površino objektov znašajo:  
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Tabela 5: obra�unski stroški na enoto za kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode 

Infrastruktura Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2)
 Kanalizacija za odvod odpadne vode 1,53 7,51
 Kanalizacija za odvod meteorne vode 4,57 22,43
Vodovodno omrežje 2,41 12,31

17. �len
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 

za obstoje�o komunalno infrastrukturo) 

Ob�ina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoje�o komunalno infrastrukturo, za katero so bile v 
programu opremljanja dolo�ene podlage, ki predvidevajo izra�un komunalnega prispevka za primarno in 
magistralno kanalizacijsko omrežje v obra�unskem obmo�ju KA_1, vodovod VO_1 in ceste CE_2. 

Tako izra�unani obra�unski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoje�e infrastrukture znašajo: 

Tabela 6: obra�unski stroški na enoto za obstoje�o infrastrukturo 

Obra�unsko obmo�je
magistralnih in primarnih vodov 

Stroški na m2 stavbnega 
zemljiš�a

Stroški na m2neto tlorisne 
površine objekta 

KA_1 1,15 EUR 3,03 EUR 
VO_1 1,08 EUR 6,24 EUR 

18. �len
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljiš�a oziroma neto tlorisne površine objekta za 
dolo�eno komunalno opremo na obra�unskem obmo�ju so opredeljeni kot stroške magistralne, primarne 
in sekundarne komunalne opreme. 

Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljiš�a in neto tlorisne površine objekta za dolo�eno 
komunalno opremo na obra�unskem obmo�ju so: 

STROŠEK NA m2 STAVBNEGA ZEMLJIŠ�A ( 
EUR/m2)

Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta 
€/m2)

OBRA�UNSKO 
OBMO�JE Magistralna in 

primarna
oprema

Sekundarna
komunalna
oprema

Skupaj
Magistralna in 
primarna
oprema

Sekundarna
komunalna oprema Skupaj

KANALIZACIJA ZA 
ODPADNO VODO 1,15 1,53 2,68 3,03 7,51 10,54

KANALIZACIJA ZA 
METEORNO VODO   4,57 4,57 22,43 22,43
VODOVONO 
OMREŽJE 1,08 2,41 3,49 3,29 12,31 15,60

19. �len
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povpre�nega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 
Obra�unski stroški za obstoje�o infrastrukturo so upoštevani na dan 31.12.2008. 
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20. �len
(izra�un komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo in ob upoštevanju podlag za 
odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja dolo�a za investicijo obra�unskih stroškov v 
predvideno komunalno infrastrukturo in obra�unskih nadomestitvenih stroškov za obstoje�o komunalno 
infrastrukturo. 

Izra�un komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izra�una po naslednji formuli: 
KP (i) = (Aparcela �  Cp1 �  Dp) +  (Kdejavnost � Atlorisna �  Ct1 � Dt)

Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o 
na�inu izra�una komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja 
objektov na obmo�ju opremljanja kot vsota izra�unanih komunalnih prispevkov za predvideno in 
obstoje�o komunalno infrastrukturo. 

Zavezancem, ki so lastniki obstoje�ih stavb na obmo�ju opremljanja bo odlo�ba za pla�ilo komunalnega 
prispevka vro�ena po uradni dolžnosti. 

V. POSTOPEK ODMERE 

21. �len
Odlo�bo o odmeri komunalnega prispevka izda pristojni organ na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero 
komunalnega prispevka predloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali na 
podlagi obvestila upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni 
dolžnosti. 

22. �len
(obro�no pla�evanje

Pla�ilo komunalnega prispevka lahko zavezanec poravna v enkratnem znesku oziroma v najve� 5. 
zaporednih mese�nih obrokih. Zavezanec mora za obro�no pla�ilo podati vlogo najkasneje v roku 8 dni 
od izdaje odlo�be. 

23. �len
S pla�ilom odmerjenega komunalnega prispevka ob�ina zagotavlja zavezancu priklju�itev na komunalno 
infrastrukturo v skladu s tehni�nimi rešitvami upravljavca posamezne komunalne infrastrukture. 
Gradnjo priklju�kov na objekte in omrežja komunalne infrastrukture zagotavlja zavezanec oziroma lastnik 
objekta, ki ga priklju�uje. 
Priklju�evanje bo možno, ko je komunalni prispevek v celoti poravnan. 

VI. KON�NE DOLO�BE

24. �len
(dostop do podatkov ) 

Program opremljanja vklju�no s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne ob�ine Velenje.   

25. �len
(veljavnost)

Ta odlok za�ne veljati petnajst dni  po objavi v Uradnem vestniku Mestne ob�ine Velenje.  
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Številka: 352-05-0007/2009-670
Datum: …………………….

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

Analiza pripomb in obrazložitev sprememb

Osnutek Odloka o program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture in merilih za izračun komunalnega prispevka 
na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek je obravnaval svet Mestne občine Velenje na  26. seji. Pripomb na osnutek odloka 
ni bilo. 

Pred pričetkom izvajanja posamezne investicije bomo opravili javne razprave z lastniki objektov, ki se bodo priključevali na javno 
infrastrukturo.

Pravno podlago za sprejem odloka predstavlja Zakon o prostorskem načrtovanju s podzakonskimi akti: Uredba o vsebini programa 
opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur. l. RS, št. 80/2007) in Pravilnik  o merilih za odmero komunalnega prispevka ( Ur.list RS št. 
95/2007) in Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje mestne občine Velenje( Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 13/2007).

Program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek temelji na projektu 
» Novogradnja kanalizacije Gorica – Zgornji Šalek, Komunalno podjetje Velenje d.o.o. št. 67-KA/09-PGD in idejnem projektu » 
Infrastruktura na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Mestni občini Velenje, BRP – Konstrukcijski biro Skornšek d.o.o. 
Velenje, št. 5659.

Ozadje in namen programa opremljanja

Predmet obdelave tega programa opremljanja je območje, ki se bo opremilo s kanalizacijo za odvod odpadne komunalne  vode, 
padavinske vode in vodovoda iz območje strnjene pozidave Zgornji Šalek. Območje, ki se opremlja na podlagi navedenega 
programa opremljanja, ni urejeno s podrobnim urbanističnim načrtom. Pripravljene so bile samo strokovne podlage s  predlogom 
parcelacije in umeščanja cest na območju Zgornjega Šaleka. Zaradi navedenega Mostna občina Velenje to območje opremila 
s kanalizacijo za odvajanja komunalne odpadne vode, padavinske vode in javnim vodovodom. Cestnega omrežja MOV ne bo 
gradila, saj na tem območju ni izdelanega podrobnega občinskega prostorskega akta, ki bi občini nalagal obvezno gradnjo javnih 
cest na tem območju. Vse ceste, ki so zasnovane v posebnih strokovnih podlagah, bodo morali graditelji zgraditi sami.  Zato je 
iz Programa opremljanja črtano investiranje v javne ceste. Vsi novograditelji bodo komunalni prispevek za vlaganje v cestno 
omrežje plačali na podlagi Odlokom o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje št. 13/2007). S programom opremljanja se uskladi 
gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, okvirno 

Ovrednoteni  skupni stroški opremljanja na obračunskem območju znašajo:

  vrednost brez DDV vrednost z DDV 
projektna dokumentacija 22.800 27.360 
Fekalna kanalizacija 503.750 604.500 
Meteorna kanalizacija 468.593 562.312 
Vodovodno omrežje 123.064 147.677 
Nadzor, inženiring, vodenje….. 20.000 24.000 
SKUPAJ 1.365.848 
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Viri financiranja: 

VIR FINANCIRANJA skupaj
€ € % € % € %

Kohezijska sredstva 305.280 305.280 49
Takse za obremenjevanje okolja 126.720 126.720 20
Prora�un MOV 569.579 121.009 19 359.970 62 88.600 58
komunalni prispevek 358.499 75.110 12 224.312 38 59.077 38
SKUPAJ 1.365.848 628.119 100 584.282 100 153.447 100

fekalna kanalizacija meteorna kanalizacija vodovod

Obra�unski stroški

Obra�unski stroški so skupni stroški, od katerih so odšteti drugi viri financiranja.  Obra�unski Stroški so 
tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo s pla�ilom komunalnega prispevka in bremenijo lastnike stavb 
na obra�unskem obmo�ju. 
Obra�unski stroški  znašajo 358.499,00 €. 

skupni stroški 1.365.848 € 100%
drugi viri 1.554.588 € 74,00 % 
obra�unski stroški 358.499 € 26,00 % 

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno obra�unske stroške prera�unati na 
merske enote, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Gre za prera�un stroškov 
opremljanja na parcelo in na neto tlorisno površino objekta. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen 
del, na katerem je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec pla�ati
komunalni prispevek. Površina na parcelo se izra�una glede na skupno površino obra�unskega obmo�ja.
Neto tlorisna površina objekta pa se dolo�i skladno z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljiš� za 
gradnjo (Ur. l. RS, št. 80/2007) po SIST ISO 9836; Standardom za lastnosti stavb - Definicija in 
ra�unanje indikatorjev površine in prostornin. Neto tlorisne površine obstoje�ih objektov so povzete po 
podatkih iz katastra stavb. 

Ob�ina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoje�o komunalno infrastrukturo, za katero so bile v 
programu opremljanja dolo�ene podlage, ki predvidevajo izra�un komunalnega prispevka za primarno in 
magistralno kanalizacijsko omrežje v obra�unskem obmo�ju KA_1, vodovodno primarno in magistralno 
omrežje VO_1 in cestno sekundarno, primarno in magistralno omrežje CE_2.  

Predlagani Odlok bo po sprejetju, predstavljal pravno podlago za odmero komunalnega prispevka za 
priklju�evanje na kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode, padavinske vode, cesto in 
vodovodno omrežje na obmo�ju strnjene pozidave Zgornji Šalek. 

Kanalizacija za komunalno odpadno vodo – informativni izra�un komunalnega prispevka 

objekt
št. parcele 
k.o. Paka 

parcela v 
m2

NTP v 
m2  cpi cti 

komunalni
prispevek 

Šalek 62 2314 213 115,8 2,68 10,54 896
Šalek 62 b 2312/2 581 197,1 2,68 10,54 1.817
Šalek 66 2295/1 551 150 2,68 10,54 1.529
Šalek 62 d 2296 967 161,5 2,68 10,54 2.147
Šalek 66 c 2284/7 600 150 2,68 10,54 1.595
Šalek 66 a 2284/2 640 133,4 2,68 10,54 1.561
Šalek 66 d 2284/5 1029 150 2,68 10,54 2.169
Šalek 66 b 2290/5 600 150 2,68 10,54 1.595
Šalek 66 e 2290/6 600 150 2,68 10,54 1.595
Šalek 66 f 2287/6 527 151,9 2,68 10,54 1.507
Šalek 66 g 2287/10 600 111,2 2,68 10,54 1.390
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Šalek 65 2293 557 134,9 2,68 10,54 1.457
Šalek 62 f 2297/1 721 174,8 2,68 10,54 1.887
Šalek 62 g 2298/1 600 459 2,68 10,54 3.223
Šalek 65 a 2292/1 600 154,4 2,68 10,54 1.618
Šalek 65 a 2305 816 152,9 2,68 10,54 1.899
Šalek 63 2304/2 1155 243,9 2,68 10,54 2.833
Šalek 63 a 2300/9 1145 150 2,68 10,54 2.325
Šalek 63 b 2300/6 1162 187 2,68 10,54 2.543
Šalek 63 b 2290/9 671 150 2,68 10,54 1.690
Šalek 65 b 429/6 1225 264,7 2,68 10,54 3.036
 Bev�e 46 429/13 400 239,4 185,4 10,54 38.342
Bev�e 46 a  429/20 527 121,9 2,68 10,54 1.349
Bev�e 46 b 429/9 572 121,9 2,68 10,54 1.409
Bv�e 46 c  429/15 636 105,8 2,68 10,54 1.410
Bev�e bš 429/15 799 150 2,68 10,54 1.861
Šalek 64 d 2276/8 741 150 2,68 10,54 1.783
Šalek 64 b 2277 760 187,6 2,68 10,54 2.007
Šalek 64 a 2276/2 1080 1557 2,68 10,54 9.653
Šalek 64 f 2276/7 997 123,6 2,68 10,54 1.987
Šalek 64 c 2276/13 387 120,9 2,68 10,54 1.156
Šalek 64 k 2276/10 480 119,4 2,68 10,54 1.272
Šalek bš 2276/21 866 150 2,68 10,54 1.951
Šalek bš 2276/3 310 150 2,68 10,54 1.206

Kanalizacija za komunalno padavinsko  vodo – informativni izra�un komunalnega prispevka 

objekt
št. parcele 
k.o. Paka 

parcela v 
m2

NTP v 
m2 cpi Cti 

komunalni
prispevek 

Šalek 62 2314 213 115,8 4,57 22,43 1.785
Šalek 62 b 2312/2 581 197,1 4,57 22,43 3.538
Šalek 66 2295/1 551 150 4,57 22,43 2.941
Šalek 62 d 2296 967 161,5 4,57 22,43 4.021
Šalek 66 c 2284/7 600 150 4,57 22,43 3.053
Šalek 66 a 2284/2 640 133,4 4,57 22,43 2.958
Šalek 66 d 2284/5 1029 150 4,57 22,43 4.034
Šalek 66 b 2290/5 600 150 4,57 22,43 3.053
Šalek 66 e 2290/6 600 150 4,57 22,43 3.053
Šalek 66 f 2287/6 527 151,9 4,57 22,43 2.908
Šalek 66 g 2287/10 600 111,2 4,57 22,43 2.618
Šalek 65 2293 557 134,9 4,57 22,43 2.786
Šalek 62 f 2297/1 721 174,8 4,57 22,43 3.608
Šalek 62 g 2298/1 600 459 4,57 22,43 6.519
Šalek 65 a 2292/1 600 154,4 4,57 22,43 3.103
Šalek 65 a 2305 816 152,9 4,57 22,43 3.579
Šalek 63 2304/2 1155 243,9 4,57 22,43 5.375
Šalek 63 a 2300/9 1145 150 4,57 22,43 4.299
Šalek 63 b 2300/6 1162 187 4,57 22,43 4.752
Šalek 63 b 2290/9 671 150 4,57 22,43 3.215
Šalek 65 b 429/6 1225 264,7 4,57 22,43 5.768
 Bev�e 46 429/13 400 185,4 4,57 22,43 2.993
Bev�e 46 a  429/20 527 121,9 4,57 22,43 2.571
Bev�e 46 b 429/9 572 121,9 4,57 22,43 2.674
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Bv�e 46 c  429/15 636 105,8 4,57 22,43 2.640
Bev�e bš 429/15 799 150 4,57 22,43 3.508
Šalek 64 d 2276/8 741 150 4,57 22,43 3.375
Šalek 64 b 2277 760 187,6 4,57 22,43 3.841
Šalek 64 a 2276/2 1080 1557 4,57 22,43 19.930
Šalek 64 f 2276/7 997 123,6 4,57 22,43 3.664
Šalek 64 c 2276/13 387 120,9 4,57 22,43 2.240
Šalek 64 k 2276/10 480 119,4 4,57 22,43 2.436
Šalek bš 2276/21 866 150 4,57 22,43 3.661
Šalek bš 2276/3 310 150 3,03 22,43 2.152

Informativni izra�un za vodovod: 

objekt
parcela v 

m2
NTP v 

m2 cpi cti komunalni prispevek za vodovod
novogradnja 500 250 3,49 15,6 2.823

Predlagani Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo 
komunalne opreme na obmo�ju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Velenju  temelji na  obra�unskih
stroških gradnje kanalizacije in  na izhodiš�ih za odmero komunalnega prispevka za obstoje�o
komunalno infrastrukturo skladno z  Odlokom o programu opremljanja za obstoje�o komunalno opremo 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje št. 13/2007) ter na elementih za odmero komunalnega prispevka, kot je dolo�eno v  Zakon o 
prostorskem na�rtovanju, Uredbi o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš� in Pravilnika o merilih 
za odmero komunalnega prispevka. 

Predlagani Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo 
komunalne opreme na obmo�ju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Velenju  bo v primerjavi z dosedanjo 
ureditvijo bolj natan�no definiral elemente za odmero in sledil dikciji zakona, da je komunalni prispevek 
pla�ilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec pla�a ob�ini, ta pa mu mora omogo�iti
priklju�itev na zgrajeno komunalno opremo. 

Mestnemu svetu se predlaga, da obravnava predlog Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme na obmo�ju strnjene pozidave Zgornji Šalek v 
Velenju, poda morebitne  pripombe ter ga v I. obravnavi sprejme. 

Številka: 352-01-0036/2007 
Velenje, 08.01.2010 

            Pripravila: 
                               Vlasta Štajner, univ. dipl. inž. gradb., s.r. 
   
ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1,Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 
in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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