
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

30. seje Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 13. aprila 2010, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  župan Mestne občine Velenje
     Srečko MEH s.r.

29. marec 2010 Številka: 33032-04-0002/2006-101

glasilo št. 33
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Predlog

ZAPISNIK 29. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne  
9. 3. 2010, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 10.40.

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 26 članov in je svet sklepčen. 
Opravičili so se naslednji člani sveta: Andrej KUZMAN, Tatjana 
STRGAR in Dragica POVH.

Poleg Glasila Sveta Mestne občine Velenje št. 32 so člani sveta 
prejeli še:
- Prilogi h glasilu št. 32/1
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 

opombami
- Tabelo časovne prisotnosti svetnikov na 28. seji Sveta 

MOV, dne 2. februarja 2010
- Poročilo o realizaciji Sklepa o načrtu pridobivanja in 

razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2009

- Poročilo o poteku denacionalizacije
- Amandma k predlogu Odloka o programu opremljanja 

in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo 
vodovoda Hrastovec – vrh KS Škale - Hrastovec v Velenju

- 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 Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja
- Zapisnik Komisije za spremljanje dela medobčinskega 

inšpektorata

Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.  Potrditev zapisnika nadaljevanja 27. seje sveta 
2.  Potrditev zapisnika 28. seje sveta 
3.  Vprašanja in pobude članov sveta
4.  Predlog ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata 

članici v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu 

5.  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 

6.  Predlog Sklepa o pridružitvi Mestne občine Velenje pobudi 
Evropske komisije: Konvencija županov za zmanjšanje 
emisij CO2 za 20 % na območju Mestne občine Velenje 

7.  Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Mestni občini Velenje

8.  Predlog Pravilnika o oddajanju parkirnih mest v garažah v 
najem 

9.  Predlog sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika 
ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj 
in Občini Šmartno ob Paki 

10.  Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Velenje 

11.  Predlog Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za 
obdobje štirih let 

12.  Predlog Odloka o informacijskem sistemu za področje 
zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj 
in Občine Šmartno ob Paki 

13.  Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda 
Hrastovec –vrh KS Škale - Hrastovec v Velenju 

14. Predlog Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih 
aktov Mestne občine Velenje z Odlokom o prostorskih 
sestavinah družbenega plana Mestne občine Velenje 
(skrajšani postopek) 

15. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
01, Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) 

16. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja 
S4/9a, za gradom v Velenju 

17.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, 
Konovo v Velenju 

18.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje 

19.  Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje 
za leto 2010 

20.  Letno poročilo Zveze kulturnih društev Šaleške doline za 
leto 2009 

21.  Letno poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata 
za leto 2009 

22. Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Srečko MEH je povedal, da se z dnevnega reda umakne 
naslednja točka: 
- točka 7: Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Mestni občini Velenje

Župan Srečko MEH je predlagal, da se po skrajšanem 
postopku obravnava naslednja točka:
- točka 14: Predlog Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih 
aktov Mestne občine Velenje z Odlokom o prostorskih 
sestavinah družbenega plana Mestne občine Velenje 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava naslednja točka:
- točka 14: Predlog Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih 
aktov Mestne občine Velenje z odlokom o prostorskih sestavinah 
družbenega plana Mestne občine Velenje 

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

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 29. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika nadaljevanja 27. seje sveta
2. Potrditev zapisnika 28. seje sveta
3. Vprašanja in pobude članov sveta 
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4. Predlog ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata 
članici v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu

5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010

6. Predlog Sklepa o pridružitvi Mestne občine Velenje pobudi 
Evropske komisije: Konvencija županov za zmanjšanje 
emisij CO2 za 20 % na območju Mestne občine Velenje

7. Predlog Pravilnika o oddajanju parkirnih mest v garažah v 
najem

8. Predlog sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika 
ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj 
in Občini Šmartno ob Paki

9. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Velenje

10. Predlog Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za 
obdobje štirih let

11. Predlog Odloka o informacijskem sistemu za področje 
zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj 
in Občine Šmartno ob Paki

12. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda 
Hrastovec – vrh KS Škale - Hrastovec v Velenju

13. Predlog Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih aktov 
Mestne občine Velenje z Odlokom o prostorskih sestavinah 
družbenega plana Mestne občine Velenje 

14. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
01, Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01)

15. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja 
S4/9a, za gradom v Velenju

16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, 
Konovo v Velenju

17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje

18. Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje 
za leto 2010

19. Letno poročilo Zveze kulturnih društev Šaleške doline za 
leto 2009

20. Letno poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata 
za leto 2009

21. Odgovori na pobude in vprašanja

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika nadaljevanja 27. seje sveta

Razprave ni bilo.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se glasi: Potrdi se zapisnik nadaljevana 27. seje Sveta Mestne 
občine Velenje.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 28. seje sveta

Član sveta Sebastjan APAT je podal pripombo, da se popravi 
njegovo vprašanje v zapisniku 28. seje, zap. št. 257, in sicer 
se je njegovo vprašanje glasilo » da je želel izvedeti na podlagi 
katerih kriterijev so bila določena merila za sofinanciranje 
kulturnih programov v pravkar objavljenem razpisu.«

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 28. seje Sveta Mestne občine Velenje 
s pripombo.

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

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Zap. št. 258
Član sveta Mihael LETONJE je postavil naslednja vprašanja: 

1.  Zanimalo ga je, ali je bila res v izhodni strategiji črtana 3. 
razvojna os. To je bilo namreč mogoče zaslediti v medijih. 
Če je bila, bi bilo potrebno glede tega dobiti kakšen 
odgovor od vlade in izvesti ustrezen pritisk.

2.  Postavil je vprašanje, kdo je zadolžen za čiščenje parkirišč 
pri centru Nova. Modre cone so sedaj namreč uvedene 
tudi v centralnem delu mesta. Problem nastane pri centru 
Nova kadar zapade veliko snega. Včasih so stanovalci 
sami čistili parkirišča, sedaj pa, ko so bile uvedene modre 
cone, menijo, da naj bi jih čistila občina. Dejal je, da se je 
potrebno s stanovalci pogovoriti, da ne bo naslednjo zimo 
prihajalo do nesporazumov glede čiščenja.

3.  Zanimalo ga je, ali bo Vegrad v primeru stečaja dokončal 
gradnjo Vile Biance in gradnjo blokov v Šaleku. 

4.  Zanimalo ga je, zakaj se na Gorici še ne gradi novih 
poslovnih objektov in garažne hiše.

5.  Dodal pa je tudi pohvalo, ker so končno reko Pako v smeri 
proti Pesju očistili vej.

Zap. št. 259
Članica sveta Maja HOSTNIK je podala naslednji vprašanji in 
pobudo:

1.  Zanimalo jo je, koliko bodo lahko še rejci malih živali 
uporabljali svoj dom. Ali bo potrebno zaradi prostorskih 
aktov dom odstraniti in kdaj, ter ali bo cesta do doma do 
takrat redno vzdrževana?
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2.  Podala je pobudo, da bi se z lokalnih cest odstranilo 
vejevje, ki se zarašča v cesto, predvsem tam, kjer vozijo 
avtobusi.

3.  Zanimalo jo je, kako je urejeno s toplovodom v Podgorju 
in kakšno je trenutno stanje.

Zap. št. 260
Član sveta Jurij TERGLAV je postavil naslednji vprašanji: 

1.  Zanimalo ga je, kdaj se bo najkasneje začelo sanirati 
Šaleško cesto od križišča z Rudarsko do križišča s 
Kidričevo. Tam je en pas namreč že tako poškodovan, 
da je za enosledna pa tudi že za dvosledna vozila postal 
nevaren. 

2.  Zanimalo ga je, ali je res, da hišniki, ki kosijo travo okoli 
blokov na občinski zemlji kot plačilo dobivajo bone za 
PUP in kako bo to rešeno v prihodnje.

Zap. št. 261
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:

1.  Zanimalo ga je, katera cena je prava in kakšna je višina 
plačila priključka na vodovod Vinska Gora glede na to, da 
imamo za komunalni prispevek za vodovod Vinska Gora 
tri akte, in sicer:

 Na 22. seji dne 7. 6. 2005 je bil sprejet sklep o programu 
opremljanja za vodovod Vinska Gora (Uradni vestnik 
9/2005). V Uradnem vestniku 2/2007  je  bilo objavljeno 
obvestilo o revalorizaciji povprečnih stroškov opremljanja 
stavbnih zemljišč v MO Velenje in komunalnega prispevka 
za vodovod Vinska Gora in Turnšek - Paka, kjer je zapisan 
znesek 1.960,46 €. Na 6. seji 15. 5. 2007 (Uradni vestnik 
11/2007) je bil sprejet Sklep o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o sprejetju programa opremljanja za vodovod 
Vinska Gora in se je drugi člen sklepa sprejetega leta 
2005 spremenil, da se je določila višina 1.750€.

2.  Zanimalo ga je, na kakšni osnovi je bila določena cena 
za priključitev na javno kanalizacijo v prvi fazi gradnje 
in na kakšni osnovi sedaj. Leta 2006 je bila določena 
cena 750€ za priključitev na kanalizacijo za objekte v 
Črnovi. Lansko leto je bil sprejet akt za Črnovo in Bevče, 
v katerem je bila določena različna cena za objekte po 
velikosti. Poudaril je, da so bili v prvi fazi zgrajeni tudi hišni 
priključki in je bilo potrebno izvesti cevovod od bencinske 
črpalke do Črnove. Dejal je, da se strinja s tem, da si mora 
hišni priključek izvesti vsak posameznik na lastne stroške, 
nerazumljiv pa je izračun prve faze in sedaj druge. Pravi, 
da je v teh izračunih nekaj hudo narobe, če je priključek 
sedaj v gostem naselju trikrat dražji kot takrat v redko 
naseljenem območju.

3.  Podal je pobudo, da se na Direkcijo za ceste RS pošlje 
dopis, naj se nemudoma pristopi k ureditvi Šaleške ceste 
od starega do novega avtobusnega postajališča.

4.  Podal je pobudo, da se pristopi k projektiranju pločnika od 
odcepa za Lipje, kjer je že del zgrajenega, do Obirca in v 
nadaljevanju do PC Trebuša. Pri projektiranju od odcepa 
za Lipje do PC Trebuša naj se projektira tudi JR, pri 
Obircu pa protihrupna ograja v tistem delu, kjer so objekti 

ob cesti.

5.  Glede na stroške adaptacije Vile Biance je ponovno podal 
pobudo, da se objekt poruši do tal in zgradi nov. Dejal 
je, da je to še vedno smiselno, ne glede na dosedanje 
stroške. Zanimalo ga je, ali bi kdo od odgovornih na občini 
adaptiral svoj objekt na tak način, ko bi moral plačati 
iz svojega žepa. Zanimalo ga je tudi, koliko se je cena 
adaptacije že povečala od predvidenega predračuna 
zaradi rušenja betonskih plošč in balkonov ter ponovnega 
betoniranja.

6.  Postavil je vprašanje, koliko je občina zaračunala 
komunalni prispevek za gradnjo avtobusnega postajališča 
PC Trebuša in Mercatorja. Dejal je, da je znano, da  
moramo  navadni  državljani najprej  plačati  komunalni 
prispevek, da dobimo potrdilo na občini in šele na to lahko 
dobimo gradbeno dovoljenje.

Zap. št. 262
Članica sveta Mojca LORGER je podala naslednje pobude in 
vprašanja:

1.  Podala je pobudo, da se v okviru ločenega zbiranja 
odpadkov pred nakupovalne centre namestijo kontejnerji 
za steklenice in plastenke.

2.  Postavila je vprašanje, ali se bodo ekološki otoki zdaj 
pogosteje nadzorovali in praznili. Občani se namreč 
pritožujejo, da so kante in kontejnerji nenehno polni.

3.  Podala je pobudo, da se v času šolskih počitnic uvede 
brezplačen prevoz z Lokalcem do Topolšice, da bi se 
otroci lahko hodili kopat na bazen.

Zap. št. 263
Član sveta Dimitrij AMON je podal naslednja vprašanja in 
pobude:

1.  Dejal je, da so na javni obravnavi na temo ravnanja z 
odpadki tisti, ki so bili prisotni dobili informacijo, da se do 
nadaljnjega še ne bo ločeno zbiralo bioloških odpadkov in 
tudi nov urnik odvoza odpadkov še ne bo stopil v veljavo. 
Podal je pobudo, da naj koncesionar javnost obvesti, 
kdaj bo stopil v veljavo nov urnik odvoza odpadkov, ki je 
objavljen v priročniku o pravilnem ravnanju z odpadki in 
da to stori pravočasno. 

2.  Opozoril je, da so se na elektro omarici med Šalekom 
105 in 98 pojavili plakati za nastop različnih glasbenih 
izvajalcev. Pozval je, da naj se novo plakatirno mesto 
popiše in naj se tudi ustrezno sankcionira tiste, ki so plakate 
izobesili. Dejala pa je še, da  je potreben tudi bolj pogost 
in natančnejši nadzor nad nedovoljenim plakatiranjem.  

3.  Postavil je vprašanje, kdo izvaja nadzor in kdo izdaja 
dovoljenja za čezcestno oglaševanje.

4.  Zanimalo ga je, zakaj ne moreta dobiti dva mlada podjetnika 
soglasja, da bi lahko na svojem objektu namestila ekrane 
za oglaševanje.

5.  Vprašal je, kdaj bodo določena dodatna plakatirna mesta 
za jumbo plakate, ki bodo fiksna in podal pobudo, da se 
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določen del teh plakatirnih mest nameni za modernejše 
oglaševanje z ekrani.

Zap. št. 264
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednja vprašanja 
in pobude:

1.  Prosil je, da se o zadnjih občinskih aktivnostih glede 3. 
razvojne osi seznani celoten svet. Dejal je, da bi  morda 
bilo smiselno to točko uvrstiti na naslednjo sejo.

2.  Podal je pobudo, da naj Mestna občina Velenje izvajalcu 
saniranja ceste pri stadionu sugerira naj pohiti, saj so 
v okolici krajani že slabe volje, ker dela še vedno niso 
zaključena.

3.  Dejal je, da krajani Braslovč sprašujejo, kako je z njihovo 
kanalizacijo. Vprašal je, ali bo v Šmartnem ob Paki 
povečana čistilna naprava ali ne. 

4.  Opozoril je, da naj pristojni pogledajo klop na avtobusni 
postaji pri Obircu, ki je zaradi vandalizma polomljena.

5.  Predlagal je, da naj se tudi stari ekološki otoki uredijo na 
podoben način kot so urejeni novi.

6.  Podal je pobudo glede ločenega zbiranja odpadkov na 
pokopališčih.  Dejal je, da je potrebno smiselno urediti 
odvoz smeti za vsa pokopališča.

Zap. št. 265
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednji pobudi:

1.  Podal je pobudo za možnost kratkotrajnega parkiranja pri 
avtobusnem postajališču.

2.  Predlagal je ustrezno ureditev struge reke Pake v predelu 
od Starega Velenja mimo Gorenja in Pesja. Dejal je, da 
je primerno, predvsem z ekološkega vidika, da je rečna 
struga poraščena z drevjem. 

Zap. št. 266
Član sveta Marjan HIRŠELJ je podal naslednja vprašanja in 
pobude:

1.  Zanimalo ga je, kaj je s cesto Dravograd-Šentrupert.

2.  Postavil je vprašanje, kakšen je terminski plan izgradnje 
doma ostarelih in izgradnje varovanih stanovanj.

3.  Podal je pobudo, da se na Cesti 3 pri transformatorski 
postaji postavi protipožarni zid zaradi bližine ekološkega 
otoka. S tem bi se preprečil požar, ki bi lahko poškodoval 
transformatorsko postajo in toplotno podpostajo. 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog ugotovitvenega Sklepa o prenehanju 

mandata članici v Svetu za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 

sklepa.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu 
ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članici v Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

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

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za 

leto 2010

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sklepa.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil vprašanje, ali je 
mogoče v ta program uvrstiti tudi Stari dom v Vinski Gori oz., 
zakaj ta še ni uvrščen.

Članica sveta Katarina PRAZNIK je dejala, da v gradivu 
pogreša načrte o tem zakaj se neko stvarno premoženje 
Mestne občine Velenje prodaja ali kupuje. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da načeloma podpira ta 
predlog sklepa, vendar ga zanima, ali je v tem načrtu zajeta 
tudi parcela št. 2209. Poleg tega pa se sprašuje tudi, ali je 
smiselna tako velika investicija v nakup smučišča v Šaleku 
glede na to, da so bile letos po dolgem času razmere ustrezne 
za smučanje. Morda bi bilo smiselno del sredstev nameniti za 
del pri skakalnici, ker so tam razmere za smučanje boljše.

Župan Srečko MEH je odgovoril, da je parcela št. 2209 
tudi vključena v načrt. Glede smučišča v Šaleku je dejal, da 
poskušajo priti do zemljišča s primerno ceno. Če s ceno ne 
bodo uspeli priti skupaj, potem zemljišča ne bodo kupili. Glede 
Starega doma v Vinski Gori pa je odgovoril, da bo potrebno tudi 
to urediti.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje 
za leto 2010.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o pridružitvi Mestne občine 

Velenje pobudi Evropske komisije: Konvencija 
županov za zmanjšanje emisij CO2 za 20 % na 

območju Mestne občine Velenje

Predstavnik predlagatelja Boštjan KRANJC je predstavil 
predlog sklepa.

Župan Srečko MEH je dejal, da se v Mestni občini Velenje zelo 
aktivno dela na tem področju, veliko aktivnosti se vodi na javnih 
objektih, na javni razsvetljavi, na racionalni rabe energije in na 
področju alternativnih virov energije. 

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
pridružitvi Mestne občine Velenje pobudi Evropske komisije: 
Konvencija županov za zmanjšanje emisij CO2 za 20 % na 
območju Mestne občine Velenje.

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

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o oddajanju parkirnih mest v 

garažah v najem

Predstavnik predlagatelja Maks ARLIČ je predstavil predlog 
pravilnika.

Župan Srečko MEH je dodal, da bodo tudi na območju mestne 
četrti Levi breg-vzhod uvedene modre cone, v katerih bo 
dovoljeno parkiranje tistim, ki bodo imeli dovolilnice. Izločiti 
želijo gospodarska in službena vozila, ter 2. in 3.  avtomobil, kar 
predstavlja na Kardeljevi ploščadi zelo velik problem. Razen 
z uvedbo neke kontrole dostopa na to območje, se ne da 
drugače urediti parkiranja na tem področju. Ustrezen način so 
modre cone in tudi parkiranje v pokritih in zaprtih garažah. Ker 
je parkirnih mest premalo glede na število avtomobilov, se bodo 
morala koristiti parkirna mesta izven neposrednega območja.  
Dejal je, da bo ta pravilnik najverjetneje doživel spremembe 
preden bodo prišli do konkretnih razpisov, vendar predstavlja 
osnovo za začenjanje z razpisom in pogovore s stanovalci.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da podpira pravilnik. 
Predlagal je, da se resno razmisli o možnosti prodaje garaž. 
Poleg tega je predlagal, da se da prednost pri nakupu garaž 
lastnikom stanovanj, izpostavil pa je tudi nujnost širitve modrih 
con.

Član sveta Robert BAH je postavil vprašanje glede območja C. 
Zanimalo ga je, kako je na tem območju mišljeno parkiranje za 
drugi avtomobil, kje in za kakšno ceno.

Predstavnik predlagatelja Maks ARLIČ mu je odgovoril, da bo 
drugi avtomobil moral parkirat izven tega območja.

Župan Srečko MEH je dodal, da imajo glede drugega 
avtomobila stališče, da ko napolnijo parkirišče z dovolilnicami 
za prvi avto in za neko kontrolirano število drugih avtomobilov, 
potem drugim avtomobilom ne dajejo več dovolilnic in tako 
bo tudi na Kardeljevi ploščadi. Prvi avtomobili bodo vsi lahko 
parkirali v neposredni bližini, drugi bodo morali parkirati izven 
tega območja. Strinjal se je, da bo nujno potrebno modre cone 
širiti, seveda pa je pred tem potrebno zagotoviti dovolj parkirnih 
mest.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o 
oddajanju parkirnih mest v garažah v najem.

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

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog sprememb in dopolnitev Tehničnega 

pravilnika ravnanja z odpadki v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob 

Paki

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sprememb in dopolnitev tehničnega pravilnika.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sprememb 
in dopolnitev Tehničnega pravilnika ravnanja z odpadki v Mestni 
občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki.

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

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Mestni občini Velenje

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
odloka.

Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, zakaj 
svetniki niso dobili seznama novih cest, ki so bile uvrščene v 
kategorizacijo. Dejal je, da bi bilo potrebno v prihodnje vključiti 
tudi Vinsko Goro, ker ima ravno tako šolo, vrtec in dvorano, 
zato bi bilo prav da se v prihodnje to upošteva. Podal je pobudo, 
da se razmisli o kriterijih za kategorizacijo cest, do sedaj so 
bila namreč kriterij za kategorizacijo 4 gospodinjstva, potrebno 
pa bi bilo razmisliti o tem, da se ta kriterij ponekod zniža na 3 
gospodinjstva.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 



29. marec 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 33/ stran 9

            30. seja Sveta Mestne občine Velenje

kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje.

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Plana razvoja in vzdrževanja občinskih 

cest za obdobje štirih let

Predstavnik predlagatelja Gašper KOPRIVNIKAR je predstavil 
predlog plana.

Najprej je Gašper KOPRIVNIKAR odgovoril članu sveta Francu 
SEVERJU glede seznama novih cest, ki so bile uvrščene 
v kategorizacijo. Dejal je, da so v osnutku odloka te ceste v 
obrazložitvi navedene.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil naslednja 
vprašanja in predloge:
- Zanimalo ga je, kdo sestavlja strokovno službo upravljavca 

cest.
- Dejal je, da bi v odstavku o nadzoru nad stanjem cest 

dodal tudi, da lahko zahtevo poda tudi svet krajevne 
skupnosti ali mestni svet, navedeni sta namreč samo 
policija in inšpekcija.

- Dejal je, da se mu zdi nekoliko nenatančno napisan 
zadnji stavek v odstavku o rednih pregledih. Ta se glasi: 
» Izvajalec pregleda je dolžan odpraviti poškodbe zaradi 
preizkusov.« Prosil je za pojasnilo.

- Postavil je vprašanje o stroških odvoza in hrambe 
zapuščenih vozil. Zanimalo ga je, ali se morajo ti stroški 
naprtiti lastniku avta skozi kazni. Menil je, da bi jih bilo 
potrebno naprtiti lastniku, če pa je ta neugotovljiv, se avto 
proda na dražbi in se iz tega poravnajo stroški.

- Dejal je, da bi bilo potrebno natančneje določiti navodilo 
na strani 46, ki se glasi: » V kolikor lastniki ne bodo dovolili 
odmeriti posamezne ceste in zemljišča brezplačno predati 
občini obstaja možnost, da se obnova ali asfaltiranje 
ne izvrši.«  Sicer je to pozdravil,  vendar je menil, da je 
potrebno rešiti tudi vprašanje odgovornosti. Če npr. nekdo 
kot lastnik zemljišča zavira sanacijo, ki je že v programu, je 
potrebno v tem primeru natančneje opredeliti odgovornost. 
Izvajalec namreč ne more odgovarjati dokler ni saniral 
nekega dela, ki je predviden v 4 letih, po 4 letih pa seveda 
izvajalec oz. koncesionar odgovarja za to cesto. Sprašuje, 
ali ga je pravno mogoče zavezati že prej.

Član sveta Jožef KAVTIČNIK se je navezal na prejšnjo točko. 
Dejal je, da imamo ceste, kjer ni toliko hiš kot piše v odloku, 
vendar ljudje tam vseeno živijo in to v neposredni bližini Velenja. 
Predlagal je, da se z vodstvi krajevnih skupnosti dogovori, na 
kakšen način bi se te ceste v zimskem času spravile v takšno 
stanje, da bi bila mogoča urgentna intervencija.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da ta plan podpira. Izpostavil 
pa je problem ceste Prelska – Meje in vodovoda, ki naj bi tam 
potekal.

Predstavnik predlagatelja Gašper KOPRIVNIKAR je 
odgovoril, da je strokovna služba upravljavca cest po Odloku o 
občinskih cestah Mestne občine Velenje Urad za gospodarske 

javne službe. Dejal je, da je na podlagi Pravilnika o vrstah 
vzdrževalnih del določeno, kdo obvešča oz. nadzira in v tem 
pravilniku krajevne skupnosti niso navedene. Odgovoril je, da 
stroške odvoza in hrambe zapuščenih vozil nosi koncesionar. 
Če se ugotovi, kdo je lastnik vozila, se stroški naprtijo lastniku, 
drugače stroške pokrije koncesionar. Dejal je, da v kolikor 
bodo ljudje pristali na to, da se ceste odmerijo in tudi lastniško 
uredijo, bodo plan izvedli, v kolikor ne, je možen tudi popravek. 
Glede odgovornosti in vzdrževanja je dejal, da Zakon o javnih 
cestah nalaga vzdrževalcu kategoriziranih javnih cest, da 
odgovarja za stanje na cestah in določa na kakšen način mora 
opozoriti, zavarovati ali odstraniti nevarnost na cesti, ne glede 
na lastništvo zemljišča.
Odgovoril je, da imamo v Mestni občini Velenje približno 54 km 
nekategoriziranih cest po primestnih krajevnih skupnostih za 
katere Mestna občina Velenje preko transferjev za vsak tekoči 
meter ceste, ki je na seznamu, daje Krajevni skupnosti sredstva, 
da skupaj z ljudmi te ceste vzdržujejo. Glede ceste Prelska 
-  Meje pa je dejal, da je triletni plan usklajen s komunalnim 
podjetjem, sicer pa je v planu, da se ta cesta letos asfaltira.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Plana 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje štirih let.

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

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o informacijskem sistemu za 

področje zraka na območju Mestne občine 
Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob 

Paki

Predstavnica predlagatelja Alenka PIVKO KNEŽEVIČ je 
predstavila predlog odloka.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne 
občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

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

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o programu opremljanja in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za 
gradnjo vodovoda Hrastovec – vrh KS Škale - 

Hrastovec v Velenju

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
odloka in amandmaja.



      29.marec 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 10  / Številka 33

30. seja Sveta Mestne občine Velenje

Prisotnih je bilo 23 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju, ki se 
glasi:
- Naslov odloka se spremeni tako, da se v celoti glasi:
 »Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda 
Hrastovec – vrh v KS Škale - Hrastovec v Mestni občini 
Velenje«

- 6. člen odloka se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
 »Obračunsko območje je območje stavbnih zemljišč 

zaselka Hrastovec – vrh v KS Škale - Hrastovec v Mestni 
občini Velenje.«

- Spremeni se zadnji odstavek v obrazložitvi in se ta v celoti 
glasi: 

 »Svetu Mestne občine Velenje se predlaga, da obravnava 
predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda 
Hrastovec – vrh v KS Škale - Hrastovec v Mestni občini 
Velenje in ga sprejme.«

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

Prisotnih je bilo 23 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za gradnjo vodovoda Hrastovec – vrh KS Škale - 
Hrastovec v Velenju z vključenim amandmajem.

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

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ugotovitvi skladnosti 

prostorskih aktov Mestne občine Velenje z 
Odlokom o prostorskih sestavinah družbenega 

plana Mestne občine Velenje

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je predstavil predlog 
odloka.

Prisotnih je bilo 21 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
ugotovitvi skladnosti prostorskih aktov Mestne občine Velenje 
z Odlokom o prostorskih sestavinah družbenega plana Mestne 
občine Velenje.

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

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 01, Krajevna skupnost Vinska Gora

(PUP 01)

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je predstavil predlog 
uradnega prečiščenega besedila odloka.

Prisotnih je bilo 21 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradnega 
prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje planske celote 01, Krajevna skupnost Vinska Gora 
(PUP 01).

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

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanja S4/9a, za gradom v Velenju

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je predstavil predlog 
uradnega prečiščenega besedila odloka.

Prisotnih je bilo 21 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradnega 
prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje urejanja S4/9a, za gradom v Velenju.

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

K 16.TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je predstavil osnutek 
odloka.

Prisotnih je bilo 24 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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Prisotnih je bilo 24 članov sveta.
19. 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 urejanja S4/1, Konovo v Velenju 
prekvalificira v predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja 
S4/1, Konovo v Velenju.

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

Prisotnih je bilo 24 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju.

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

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek 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 osnutek 
odloka.

Župan Srečko MEH je dejal, da bo kljub vsem sprejetim 
odlokom in kontrolam potrebno sčasoma posamezna področja 
fizično zapreti z rampo.

Član sveta Robert BAH je postavil vprašanje, kako bo za 
stanovalce Stantetove urejeno parkiranje drugega avtomobila 
oz., za kakšno ceno in kje.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da podpira osnutek odloka. 
Predlagal je, da bi se do predloga naredil čistopis, glede na 
to, da veliko stvari spreminjajo. Menil je, da bi bilo z odlokom 
omogočeno skupnostim stanovalcev na zakonit način postaviti 
rampe. Predlagal je, da bi v mestu Urad za okolje in prostor 
tam, kjer so potrebni manjši posegi v okolje omogočil parkirišča 
v posredni bližini objektov, da bi stanovalci lahko nemoteno 
parkirali.

Članico sveta Katarino PRAZNIK je zanimalo, kaj je s predelom 
na Kardeljevi ploščadi, kjer je bila predvidena garažna hiša. 
Postavila je vprašanje, če je mogoče v cono C vključiti tudi 
področje dijaških domov. Zanimalo jo je, kako je s pešpotjo med 
Gorico in Šaleško cesto.

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je članici sveta 
Katarini PRAZNIK odgovoril, da je na tistem predelu Kardeljeve 
ploščadi nastalo 105 novih parkirišč. Članu sveta Robertu 
BAHU je odgovoril, da so se s stanovalci dogovorili, da je v 1. 
fazi možno dobiti abonma le za en avtomobil, ker je parkirnih 
mest premalo.

Župan Srečko MEH je dejal, da v danem trenutku še ne morejo 
podati točnega odgovora, kako je s parkiranjem za drugi avto. 
Članu sveta Francu SEVERJU je odgovoril, da bodo naredili 
čistopis. Glede dodatnih parkirišč pa odgovarja, da so v 
zazidalnih načrtih določili, kje so lahko dodatna  parkirišča in jih 
tam tudi dovoljujejo, več pa ne.

Član sveta Franc SEVER je podal predlog, da bi se, če bi prišlo 
do interesa prodaje parkirnih mest na področju Kardeljeve 
ploščadi, sredstva namenila za izgradnjo garažne hiše tam, 
kjer je bila predvidena z aktom.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da se na račun večanja 
parkirnih kapacitet izgubljajo zelene površine. Potrebno bi bilo 
graditi tako, da se te  zaščitijo in razmišljati predvsem o gradnji 
parkirnih hiš.

Član sveta Marjan HIRŠELJ je postavil vprašanje, kako je na 
področju od kopališča do Gorice mišljeno parkirišče.

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK mu je odgovoril, da 
je to področje mišljeno le kot rezervna površina. Predvidena 
je zazidava, vendar ne nujno parkirišča. Gre za pešpot, ki bo 
zaenkrat ostala pešpot.

Tudi župan Srečko MEH je na tem mestu potrdil, da gre  za 
pešpot, ki bo tam ostala in jo bodo varovali.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku 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 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Program dela Nadzornega odbora Mestne občine 

Velenje za leto 2010

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je predstavila 
program dela.

Član sveta Franc SEVER je Nadzornemu odboru Mestne občine 
Velenje predlagal, da pregleda poslovanje Zdravstvenega 
doma Velenje, reorganizacijo Zdravstvenega doma Velenje, 
ter smotrnost in zakonitost reorganizacije služb znotraj 
Zdravstvenega doma Velenje.
 
Člani sveta so se seznanili s programom dela.
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K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letno poročilo Zveze kulturnih društev Šaleške 

doline za leto 2009

Predstavnica predlagatelja Tatjana VIDMAR je predstavila 
letno poročilo.

Župan Srečko MEH je dodal, da tudi sam meni, da ima Zveza 
kulturnih društev Šaleške doline izjemno pomembno vlogo in jo 
je potrebno tako organizacijsko kot tudi finančno podpirati.

Člani sveta so se seznanili z letnim poročilom.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letno poročilo o delovanju Medobčinskega 

inšpektorata za leto 2009

Predstavnica predlagatelja Sonja GLAŽER je predstavila 
letno poročilo.

Člani sveta so se seznanili z letnim poročilom.

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

Odgovori na vprašanja bodo podani v pisni obliki.

Seja je bila zaključena ob 10.40 uri.

Velenje, 15. 3. 2010

Zapisnik pripravila Brigita FUČIK.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

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 18/08) 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 Kavče k 
brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 

313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje izda soglasje Krajevni skupnosti 
Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 
funkcionalni objekt v izmeri 33 m2, dvorišče v izmeri 87 m2, 
parc. št. 313/31, pot v izmeri 282 m2, parc. št. 314/3, dvorišče 
v izmeri 55 m2 in parc. št. 314/4, pot, v izmeri 125 m2, k.o. 967 

Kavče. 

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

Številka: 465-05-0011/2010-281
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

Obrazložitev:
Na nepremičninah parc. št. 313/30, funkcionalni objekt v izmeri 
33 m2, dvorišče v izmeri 87 m2, parc. št. 313/31, pot v izmeri 282 
m2 in parc. št. 314/3, dvorišče v izmeri 55 m2, k.o. 967 Kavče, 
je zgrajena Mala čistilna naprava Kavče. Mestna občina Velenje 
bo investitor rekonstrukcije Male čistilne naprave Kavče, ki stoji 
na zgoraj navedenih nepremičninah, zaradi česar kot investitor 
potrebuje lastništvo na predmetnih parcelah. Prav tako je z 
brezplačnim prenosom potrebno pridobiti nepremičnino parc. 
št. 314/4, pot, v izmeri 125 m2, k.o. 967 Kavče, ki je v naravi 
pot in predstavlja oziroma omogoča dostop do Male čistilne 
naprave Kavče.  Glede na vse navedeno Mestna občina 
Velenje kot investitor potrebuje izkazano lastninsko pravico na 
navedenih nepremičninah za potrebe pridobivanja gradbenega 
dovoljenja.

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: 17. marec 2010
   

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

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-
Uradni vestnik MO 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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Predlagatelj: ŽUPAN                  Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 100/08 
– odl. US, 79/2009 in 14/2010 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na 
________ seji, dne ____________ sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje  iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin parc. 
št.  407/7, pot, v izmeri 53 m2 in parc. št. 407/8, pot, v izmeri 5 
m2, ki sta vpisani v vl. št. 600, k.o. Velenje, iz javnega dobra.

Nepremičnini postaneta po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 465-05-0056/2009-281
Datum:   

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH

Obrazložitev:
Nepremičnini parc.št. 407/7, pot, v izmeri 53 m2 in parc. št. 
407/8, pot, v izmeri 5 m2, obe k.o. Velenje, se nahajata na 
območju ZN Selo. Predmetni nepremičnini sta vpisani v vl. št. 
600 in sta javno dobro.

Za nakup navedenih nepremičnin je zainteresirana Meško 
Berta, ki ima v neposredni bližini v lasti nepremičnini parc. 
št. 409/17 in parc. št. 398/6, k.o. Velenje, in bi nepremičnini, 
ki sta predmet izvzema iz javnega dobra potrebovala zaradi 
zaokrožitve svoje lastniške parcele. 

Nepremičnini parc. št. 407/7 in parc. št. 407/8, k.o. Velenje, sta 
že bili vključeni v Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o 
načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 4/10), ki ga je Svet Mestne občine Velenje sprejel na svoji 
seji dne 9.3.2010., ter s katerim je odobril prodajo predmetnih 
nepremičnin. Predmetni zemljišči bosta po izvzemu iz javnega 
dobra postali last MO Velenje in se nato prodata z neposredno 
pogodbo Meško Berti. 

Velenje, dne 18. marec 2010

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

                                                      
Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-
Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) 
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 20., 20. a, 20. b, 20. c, 20. č in 20. d 
člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-2 in 25/08) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB-1, 
26/07 in 18/08) na ______seji, dne __________ sprejel

PRAVILNIK
 o sprejemu otrok v Vrtec Velenje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa postopek sprejema otrok, sestavo in način 
dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v 
Vrtec Velenje. 

II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC

2. člen
(pogoji sprejema otrok)

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe 
na podlagi prijav in prostih mest vse leto. 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst 
mesecev.

3. člen
(število vpisa otrok in razporeditev v enote)

Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kot to 
dopuščajo normativi za oblikovanje oddelka v skladu z veljavno 
zakonodajo. Vrtec sprejema otroke s posebnimi potrebami 
v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne 
prostorske in kadrovske pogoje. 

4. člen
(objava javnega vpisa)

Vrtec vsako leto v mesecu aprilu objavi javni vpis novincev za 
naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. 
Javni vpis objavi vrtec na svoji spletni strani, na oglasni deski 
vrtca in posreduje v objavo sredstvom javnega obveščanja.

5. člen
(vloga za vpis)

Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo 
otroka tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec 
(v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki ga določi 
vrtec. 
Vloge dobijo starši na upravi vrtca in na spletni strani vrtca. 
Starši oddajo vlogo neposredno na upravi vrtca ali jo pošljejo 
po pošti, v roku ki je predpisan v objavi javnega vpisa. 

6. člen
(odločanje o sprejemu otrok)

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok 
ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba. Če se za 
sprejem v vrtec prijavi več otrok kot je prostih mest, odloča o 
njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok. 

Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s posebnim sklepom, v skladu 
z določili tega pravilnika.

7. člen
(sestava Komisije za sprejem otrok, v nadaljevanju komisija)

Komisija je sestavljena iz treh članov. V komisiji morajo biti:
- en predstavnik ustanovitelja
- en predstavnik strokovnih delavcev vrtca
- en predstavnik sveta staršev.

8. člen
(mandat članov komisije)

Člane komisije se imenuje za štiri leta.
Mandat predstavnika staršev v komisiji je vezan na status 
oziroma vključenost otroka v vrtec. 

9. člen
(način dela komisije)

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat 
letno.
Postopek dela komisije vodi predsednik komisije, ki je 
predstavnik vrtca in ima opravljen preizkus znanja iz Zakona 
o splošnem upravnem postopku. Zadolžen je tudi za pisanje 
zapisnika. 
Na seji komisije je lahko prisoten tudi ravnatelj vrtca. V njegovi 
odsotnosti ga lahko nadomešča pooblaščena oseba. Ravnatelj 
nima pravice glasovanja. 

10. člen
(podlaga za odločanje komisije)

Komisija obravnava vse vloge in odloča o tem, kateri otroci 
se sprejmejo v vrtec na podlagi podatkov vodstva vrtca o 
predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih in enotah 
vrtca in na podlagi podanih vlog za vpis v vrtec.
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega 
ugotovitvenega postopka.  

11. člen
(zapisnik o delu komisije)

Zapisnik o delu komisije vsebuje:
- ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
- kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o 

sprejemu otrok v vrtec,
- imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov 

vrtca,
- kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za 

odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po 
oddelkih in enotah s 1.9. tekočega leta; skupno število vseh 
vlog za vpis otroka v vrtec …,

- sprejete sklepe komisije o sprejemu otrok v vrtec.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja 
dokumentacijo vrtca. 

12. člen
(prednost pri sprejemu)

Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami 
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na podlagi odločbe o usmeritvi pristojnega organa, otroci, katerim je bilo odloženo šolanje in otroci, za katere starši predložijo 
mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. 
Komisija sprejme sklep, kateri otroci se na osnovi prejšnjega odstavka sprejmejo v vrtec. 
Pred obravnavo vlog za vpis novincev v vrtec se v želeno oziroma izbrano enoto vrtca razporedijo otroci, ki že obiskujejo vrtec. 

13. člen
(kriteriji za odločanje)

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec po naslednjih kriterijih: 

Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v vlogi za sprejem otrok, je komisija dolžna preveriti 
njihovo resničnost. 
Točkuje se tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. 
V primeru, da ima več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno številko 4 dosegel višje 
število točk, po dodatnem kriteriju pa še dosežek višjega števila točk iz kriterija pod zaporedno številko 6. V kolikor ima kljub 
upoštevanju omenjenih kriterijev več otrok enako število točk, ima prednost starejši otrok. 

14. člen
(čakalna lista)

Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci niso sprejeti.
Otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, uvrsti komisija na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, 
od najvišjega do najnižjega števila. 

15. člen
(odločba o sprejemu otrok)

Komisija izda najkasneje v roku osmih dni po seji vsem staršem, oziroma tistemu staršu – vlagatelju, ki je podal vlogo za vpis 
otroka v vrtec, pisno odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med 
vrtcem in starši, ki se šteje za dejansko odločitev staršev, da otroka vključijo v vrtec. 

16. člen
(odločba o zavrnitvi)

Za otroke, ki so zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitve, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih 
mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, navedbo kriterijev, podatek o številu vseh vpisanih otrok, podatek o številu sprejetih otrok, 
vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za 
zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi. 
Obrazložitev obsega tudi navedbo, da ima prednost pri vključitvi v vrtec otrok, ki ni na čakalni listi, če gre za otroka z odloženim 
šolanjem, za otroke s posebnimi potrebami ali za otroka, za katerega je izdano potrdilo CSD o njegovi ogroženosti zaradi 
socialnega položaja družine. 

Kriterij Število 
to�k

   1.
Stalno prebivališ�e družine na obmo�ju Mestne ob�ine Velenje  
(starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališ�e na obmo�ju 
Mestne ob�ine Velenje) 

10

     2.  

Oba starša sta zaposlena ali  
- starša sta zavarovana iz naslova kmetijstva ali  
- starša sta študenta s statusom, ali  
- enoroditeljska družina, kar se dokazuje s potrdilom o družinski skupnosti 

10

   3. Eden ali oba starša sta zaposlena v Mestni ob�ini Velenje in nimata stalnega 
prebivališ�a v Mestni ob�ini Velenje 5

   4.  Otrok je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih (ni bil sprejet v nobeno izmed enot ) 4

   5. Družina ima v ta vrtec že vklju�enega enega ali ve� otrok.  
Za vsakega vklju�enega otroka prejme 4 to�ke.  

4
ali ve�

   6. Število otrok v družini 
(za vsakega predšolskega otroka 2 to�ki, za vsakega šoloobveznega otroka 1 to�ka) 2 ali ve�
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17. člen
(pritožba zoper odločbo)

Starši lahko zoper odločitev komisije v petnajstih dneh po 
vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora 
o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. 

18. člen
(pravica do vpogleda v zapisnik)

Starši imajo pravico do vpogleda v zapisnik komisije za sprejem 
otrok v vrtec in dokumentacijo, ki je bila podlaga za delo 
komisije, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo. 

19. člen
(pogodba in umik pogodbe)

Vrtec pošlje staršem otroka, ki je bil sprejet, v podpis pogodbo o 
vključitvi otroka v vrtec oziroma pogodbo o določitvi medsebojnih 
pravic in obveznosti staršev in vrtca. 
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi 
vrtec, oziroma vrtcu v tem roku ne obvestijo o razlogih, zakaj še 
niso podpisali pogodbe, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis 
otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka 
vpisa otroka v vrtec. 

20. člen
(obvestilo o vpisu v vrtec)

Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico 
in občino zavezanko za plačilo.

21. člen
(vpis in izpis med šolskim letom, zapolnitev prostih mest in 

izpis)

Otroci se lahko vpisujejo med šolskim letom oziroma po 
zaključenem rednem vpisu. Oddaja vpisne dokumentacije 
med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim 
vstopom otroka v vrtec. Vodi se ločena evidenca za otroke 
prvega in drugega starostnega obdobja. 
Na prosta mesta v vrtcu, ki se sprostijo med šolskim letom, se 
najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda čakalne 
liste, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec, razen, če se 
vpiše otrok, ki mu je bilo odloženo šolanje ali otrok s posebnimi 
potrebami oziroma otrok, za katerega je CSD izdal potrdilo o 
njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, katera 
imata oba zadnje našteta (absolutno) prednost pri sprejemu v 
vrtec na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih. 
O prostem mestu, ki se je sprostilo med šolskim letom, obvesti 
vrtec starše, ki je na vrsti za vpis, v najkrajšem možnem času, 
vendar najkasneje v roku 10 dni od sprostitve mesta.
Izpis otroka iz vrtca je možen 1. ali 15. v mesecu in v skladu 
s tem se obračuna tudi celomesečna ali polovična oskrbnina. 
Izpis je potrebno urediti vsaj 7 dni pred nameravanim izpisom in 
sicer na Upravi Vrtca Velenje v času uradnih ur ali po priporočeni 
oziroma po elektronski pošti. 

22. člen
(informacija o številu mest)

Vrtec mora na svoji spletni strani in na spletni strani Ministrstva 
za šolstvo in šport sprotno objaviti informacije o številu mest, 

ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki 
so v posameznih enotah vrtca na voljo med šolskim letom, ter 
podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa 
otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca. 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(objava pravilnika)

Ta pravilnik objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih enot 
in na svoji spletni strani. 

24. člen
(pričetek veljave pravilnika)

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

Številka: 015-03-0001/2010
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

Obrazložitev 
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem predlaganega pravilnika je v 
20., 20. a, 20. b, 20. c, 20. č in 20. d členih Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-2 in 25/08), ki določajo vpis in 
sprejem otrok, postopek odločanja komisije, odločitve komisije, 
domnevo umika vloge za vpis otroka v vrtec, objavo informacij 
in evidenco razpoložljivih kapacitet.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 25/2008) je prinesel spremembe pri postopkih vpisa 
in sprejema otrok v vrtec. Javni vrtec lahko vpisuje in sprejema 
predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih 
mest vse leto. Vrtec mora najmanj enkrat letno objaviti javni 
vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino 
ustanoviteljico. Občina mora poskrbeti za svoje občane in za 
njih naprej zagotoviti dovolj prostih mest. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Sprememba zakona tudi določa, da lahko vodenje in izpeljavo 
postopka vpisa otrok v vrtec občina ustanoviteljica podrobneje 
uredi s svojim aktom. Glede na to, da smo vse do sedaj uspeli 
zagotavljati dovolj prostih mest v Vrtcu Velenje, pravilnika 
nismo sprejemali. V tem šolskem letu 2009/2010 pa se pojavlja 
bistveno večja potreba po vpisu predšolskih otrok (predvsem 
najmlajših) tudi med šolskim letom, ko starši zaključijo porodniški 
dopust. Za prihodnje šolsko leto 2010/2011 pričakujemo še 
večji vpis predšolskih otrok kot do sedaj, saj je bila tudi rodnost 
v Mestni občini Velenje v letu 2009 večja kot v letu 2008 (za 
16%). V skladu z navedenimi razmerami in v uvodu navedeno 
spremembo zakonodaje smo pripravili predlog Pravilnika o 
sprejemu otrok v Vrtec Velenje.

4. NAČELA:
Poglavitni cilji predlaganega pravilnika so:
- zagotoviti skladnost pravilnika z Zakonom o spremembah in 

dopolnitvah zakona o vrtcih,
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- zagotoviti zakonite postopke sprejema otrok, sestavo in 
način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem 
otrok,

- po Zakonu o vrtcih imajo starši pravico do izbire vrtca, 
vendar ima občina dolžnost, da za svoje občane naprej 
zagotovi dovolj prostih mest. 

S predlaganim pravilnikom določamo postopek sprejema otrok, 
sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za 
sprejem otrok v Vrtec Velenje. 
Uvodoma pravilnik določa, da se v vrtec lahko vključujejo 
otroci, ko dopolnijo starost najmanj 11 mesecev. S pravilnikom 
je določeno, da vpisovanje otrok oziroma oddaja vloge za vpis 
poteka vse leto. Vrtec pa mora enkrat letno objaviti javni vpis 
novincev za naslednje šolsko leto. Vključevanje otrok v vrtce 
za novo šolsko leto poteka od septembra pa vse do zapolnitve 
prostih mest.
V primeru, da je dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok 
ravnatelj vrtca, v kolikor pa je v vrtec vpisanih več otrok, kakor 
je prostih mest, odloča o sprejemu komisija. Pred spremembo 
zakona o vrtcih je sestavo in način dela komisije ter kriterije 
za sprejem otrok v vrtec določil svet zavoda v soglasju z 
ustanoviteljem. Po novem sestavo komisije ter kriterije za 
sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog 
sveta vrtca. Glede na to, da smo do sedaj uspeli v Mestni občini 
Velenje zagotoviti prosta mesta za potrebe staršev po vključitvi 
njihovih predšolskih otrok v Vrtec Velenje, ni bilo potrebe po 
sprejemu Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje. Glede na 
to, da se situacija spreminja in so potrebe po vpisu otrok v Vrtec 
Velenje čedalje večje in ker ima občina ustanoviteljica vrtca 
možnost, da lahko vodenje in izpeljavo postopka podrobneje 
uredi s svojim aktom, smo pristopili k pripravi predloga 
Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje. Na pripravljen 
predlog pravilnika je Svet zavoda Vrtca Velenje v marcu 2010 
podal samo manjše predloge za spremembo, ki smo jih tudi 
upoštevali in so vključeni v pravilnik. V pravilniku je predlagano, 
da je komisija sestavljena iz treh članov: en predstavnik 
ustanovitelja, en predstavnik strokovnih delavcev vrtca in en 
predstavnik sveta staršev. Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s 
posebnim sklepom.
Pomemben del pravilnika so kriteriji za sprejem otrok. 
Predlagamo, da imajo poleg dveh z zakonom določenih izjem 
(otroci s posebnimi potrebami in otroci iz socialno ogroženih 
okolij) prednost pri sprejemu otroci, katerim je bilo odloženo 
šolanje. Z različno vrednotenimi kriteriji pričakujemo, da bomo, 
tudi ob višjem deležu vključenosti otrok, predvsem otrok 
prvega starostnega obdobja, zagotovili varstvo za otroke s 
stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Velenje 
in zaposlenim v Mestni občini Velenje. Postopek odločanja 
komisije v pravilniku je usklajen z Zakonom o vrtcih in Zakonom 
o splošnem upravnem postopku. 
V prehodnih in končnih določbah opredeljujemo začetek 
veljavnosti predlaganega akta in njegovo objavo.

5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Predlagani akt ne povzroča dodatnih stroškov iz proračuna 
Mestne občine Velenje. 

V Velenju, 23.03.2009

Pripravila:
               Dragica KAUZAR, univ.dipl.soc., s.r. 
        Višja svetovalka II. za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

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

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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LETNO PORO�ILO MUZEJA VELENJE ZA LETO 2009 

Poro�ilo  o izvedbi programa 
I. SKLOP 

 1. Evidentiranje skupaj do 
31.12.2008 

od 1.1. do 
31.12.2009 

Skupno število evidentiranih predmetov 7.361 502 
Število evidentiranih zaokroženih zbirk na 
terenu 

10 2 

trajno hranjenje 2.154 302 Število pridobljenega gradiva 
(ali zaokroženih enot) za�asno 

hranjenje
5.344 200 

2. Dokumentiranje – skupno število inventariziranih predmetov  
Navodilo:

� Inventarizacija: vnašanje podatkov o predmetih (in drugih oblikah kulturne 
dediš�ine) v podatkovne zbirke) opisovanje posameznih predmetov v okviru 
posebnih programskih podatkovnih zbirk (npr. Fundus, Numiz, ...) ali 
splošno namenskih programov (npr. Word, Excel, ...) 

� vpišite število predmetov, vpisanih v inventarno knjigo (klasi�no in /ali 
elektronsko) 

skupaj do 31.12.2008 od 1.1. do 31.12.2009 Vrsta zbirke 
klasi�no od tega 

digitalno 
klasi�no od tega 

digitalno 
Umetnostnozgodovinska 17    
Arheološka 1.002    
Zgodovinska 892    
Naravoslovna 76    
Tehniška 1.819    
Etnološka 1.843    
SKUPAJ 5.649    

2.1. Digitalizacija zbirk kulturnih vsebin 
Navodilo: 

� Digitalizacija: prenos analognih, torej „klasi�nih“ oblik podatkov v digitalno 
obliko (skeniranje klasi�nega slikovnega materiala - slike, risbe ipd.; klasi�ne
fotografije, diapozitivi in negativi; na�rti; dokumenti); sem se lahko vklju�i
tudi digitalno fotografiranje v okviru razli�nih faz muzejskega dela 
(dokumentacija; restavratorsko/konservatorski posegi; idr.), izdelavo 
digitalnih video in avdio posnetkov, 3D modelov ipd. 

vrsta zbirke  naslovi zbirk (vpišete naslove zbirk)
Umetnostnozgodovinska  
Arheološka �
Zgodovinska � 338  (zbirka plakati) 
Naravoslovna �
Tehniška � 200 (MUS) 
Etnološka � 377 (František Foit) 
Realizacija  zastavljenih ciljev pri izvajanju nalog:  

Ocenjujemo, da smo v preteklem letu realizirali zastavljene cilje na podro�ju digitalizacije gradiva. 
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Tip digitalnega zapisa 
zbirnik realizacije  števila 

enot v letu 2009 
skenogrami 822
fotografije 
video posnetki 
avdio posnetki 
Stroški digitalizacije in inventarizacije v 2009 EUR 
Nakup opreme  
vpišejo se realizirani nakupi nujne ra�unalniške opreme

SKUPAJ  
Stroški dela  
Zunanji sodelavci (navedite število izvajalcev)
Pla�ilo preko študentskega servisa (navedite število izvajalcev)
SKUPAJ  
Realizacija financiranja v 2009 EUR
Ministrstvo za kulturo 700 
Lokalna skupnost  
Drugi viri  
SKUPAJ 700 

3. Prou�evanje in interpretacija premi�ne kulturne dediš�ine ter sodelovanje z 
znanstveno izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini v letu 2009

 Podro�je  Naslov  Nosilec Naziv 
sodelujo�e
institucije

1 Zgodovina Publikacija ob 135 letnici 
Premogovnika Velenje 

Muzej Velenje Premogovnik 
Velenje

2 Zgodovina Publikaciji ob 50. letnici otvoritve 
mestnega središ�a Velenja 

Muzej Velenje MO Velenje 

3 Zgodovina Šaleški biografski leksikon Knjižnica Velenje Muzej 
Velenje

4     

4. Konserviranje in restavriranje v letu 2009 

za lastno zbirko 454 
v drugih delavnicah 9 

Število konserviranih 
muzejskih predmetov: 

SKUPAJ 463 
za lastno zbirko 5 
za druge naro�nike 0 
SKUPAJ 5 

Število restavriranih 
(prepariranih) muzejskih 
predmetov 

v drugih delavnicah 0 

Realizacija  zastavljenih ciljev pri izvajanju nalog:  
1. Evidentiranje 
2. Dokumentiranje – inventarizirani predmeti 
3. Prou�evanje in interpretacija premi�ne kulturne dediš�ine ter sodelovanje z 

znanstveno izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini v letu 2009 
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4. Konserviranje in restavriranje
Ocenjujemo, da smo v preteklem letu na podro�ju evidentiranja, dokumentiranja in 
inventariziranja ter konserviranja in restavriranja kulturne dediš�ine izpolnili vse 
zastavljene cilje.  Podobno velja tudi za pripravo oz. izdajo publikacij. Publikacija o 
zgodovini Premogovnika Velenje bo izšla v letu 2010, ob velenjskem ob�inskem 
prazniku smo pripravili monografijo razglednic Velenja, v letu 2010 pa naj bi izdali še 
krajšo publikacijo o novejši zgodovini Velenja. Tudi delo pri pripravi Šaleškega 
biografskega leksikona, poteka v skladu z na�rtom.

II. SKLOP 

5. Predstavljanje premi�ne kulturne dediš�ine javnosti – razstavni projekti  

5.1.a Obstoje�e razstave (stalne in ob�asne) – mati�na hiša 
Navodilo:

� vpišete vse razstave, ki so bile pripravljene do 31.12.2008 in so bile na ogled 
javnosti tudi v letu 2009, v mati�ni muzejski stavbi

Št
.

Naslov razstave Stalna/ob�asn
a

Leto postavitve 

1 Rekonstrukcija stare trgovine z mešanim 
blagom 

stalna 1993 

2 Rekonstrukcija stare gostilne Stalna 1993 
3 Zbirka afriške umetnosti prof. Františka Foita Stalna 1999 
4 Šaleška dolina od 10. do 17. stoletja Stalna 2006 
5 Ko je Velenje postajalo mesto Stalna 1999 
6 Zbirka cerkvene baro�ne umetnosti iz cerkve 

sv. Jurija v Škalah 
Stalna 1983 

7 Paleontološka zbirka ostankov mastodonta Stalna 1999 
8 Šaleška dolina 1941 - 1945 Stalna 2005 
9 Prazni�na voš�ilnica 2008 ob�asna 2008 
10 Jaslice 2008 ob�asna 2008 
11 Šaleška dolina in 16. stoletje ob�asna 2008 
12 Egipt in egiptomanija  ob�asna 2008 

5.1.b Obstoje�e razstave (stalne in ob�asne) – dislocirane enote 
Navodilo:

� Vpišete vse razstave, ki so bile pripravljene do 31.12.2008 in so bile na ogled 
javnosti tudi v letu 2009,  

v dislociranih enotah 
Št
.

Naslov razstave Stalna/ob�asn
a

Leto postavitve 

1 Kav�nikova doma�ija – muzejska depandansa Stalna 1993 
2 Spominska soba nemške kapitulacije v 

Topolšici – muzejska depandansa 
stalna 1995 

3 Spominska soba na Graški gori – muzejska 
depandansa 

Stalna 1984 

4    

5.2.b Nove stalne razstave  v letu 2009 – dislocirane enote 
Navodilo: 

� Vpišete tudi dopolnjevanja postavitev stalnih razstav  v dislociranih enotah – 
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npr.: �e ste dodali nove predmete, nove panoje in s tem posodobili razstavo. 
Pri naslovu stalne razstave pri tem napišete besedo dopolnitev 

Št
.

Naslov razstave Kraj postavitve Število 
obiskovalcev* 

1 Ekomuzej doma�ija Lipje pri 
Velenju 

100 

2 Usnjarstvo  v Šoštanju  MUS, Šoštanj 1365 
3 Usnjarski stroji MUS, Šoštanj 1365 
SKUPAJ 1465 
* število obiskovalcev vpišete le, �e obisk po posameznih razstavah tudi evidentirate 

5.3.a Nove lastne ob�asne razstave  v letu 2009 – mati�na hiša 
Navodilo: 

� Vpišete samo nove lastne ob�asne razstave, ki ste jih v letu 2009 postavili v 
mati�ni hiši 

Št
.

Naslov razstave Število 
obiskovalcev* 

1 Mesto v parku, razstava razglednic Velenja 1955 do 1965 8134 
2 Prazni�na voš�ilnica 2009 900 
3 Jaslice 2009 1400 
5.4. Gostujo�e razstave v letu 2009 
Navodilo:  
vpišete gostovanje vaše razstave drugod
Št
.

Naslov razstave Institucija in 
kraj gostovanja 

1 Tito v Velenju = Titovo Velenje Festival Velenje, 
Dom kulture 
Velenje

SKUPAJ 

5.5. Razstave drugih ustanov v letu 2009 
Navodilo:  

� Vpišete gostovanje razstave druge ustanove v vašem muzeju

Št
.

Naslov razstave Pripravil razstavo  Država 

1 Krožki Univerze za III. življenjsko 
obdobje Velenje 

Univerze za III. 
življenjsko obdobje 
Velenje

2 �arobni trenutki, fotografska 
razstava

Aleksander �ufar  

3 Kaj pa vi sploh delate? Zasavski muzej Trbovlje   
SKUPAJ 

5.9. Pedagoški program  v letu 2009 

Št
.

Naslov  programa  Število 
ponovitev 

Število
obiskovalce
v

Na novo 
izveden v 
letu 2009  

1 Na obisku pri malem mastodontu 5 145 ne 
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Mastiju 
2 Urška in Miha v Afriki 13 545 ne 
3 Življenje na srednjeveških gradovih 10 392 ne 
4 Sprehod skozi preteklost Velenja 2 81 ne 
5 Prihaja pomlad. Ohranjamo velikono�ne 

šege in navade 
5 189 ne 

6 Življenje neko�. Pomlad na Kav�nikovi 
doma�iji.

1 48 ne 

7 Življenje neko�. Jesen na Kav�nikovi 
doma�iji.

2 81  

8 Zgodovinski viri in njihovo hranjenje 6 235 ne 
9 Obleka naredi �loveka. Zgodovina 

obla�ilnega videza na Slovenskem od 18. 
stoletja do danes 

10 399 ne 

10 Vloga srednjeveških gradov in podobe iz 
življenja na gradu 

2 87 ne 

11 Muzej kot pomemben del turisti�ne
ponudbe Velenja 

2 45 ne 

12 Spoznavajmo kulturno-zgodovinske 
znamenitosti Šaleške doline 

4 197 ne 

13 BIPS – prilagojen ogled z delavnico 2 42 ne 
14 Foitovo potovanje po Afriki 1 52 da 
15 Razglednice Velenja 1 44 da 
16 Nedeljska muzejska ustvarjalnica za 

otroke. Moje družinsko drevo. 
1 35 ne 

17 Nedeljska muzejska ustvarjalnica za 
otroke. 
Skrivnostni Egipt. 

1 70 ne 

18 Nedeljska muzejska ustvarjalnica za 
otroke. Pozdrav iz Velenja 

1 43 ne 

19 Nedeljska muzejska ustvarjalnica za 
otroke. Igre s pirhi. 

1 95 ne 

20 Nedeljska muzejska ustvarjalnica za 
otroke. Pomlad na Kav�nikovi doma�iji.
Kako so si svetili na Kav�nikovi doma�iji.

1 50 ne 

21 Nedeljska muzejska ustvarjalnica za 
otroke.Obisk Muzeja premogovništva. 

1 44 ne 

22 Nedeljska muzejska ustvarjalnica za 
otroke. Jesen na Kav�nikovi doma�iji.

1 30 ne 

23 Nedeljska muzejska ustvarjalnica za 
otroke. Kaj pa vi sploh delate? 

1 39 ne 

24 Pravlji�ni nedeljski dopoldnevi. Babica 
Marija Kuzman pripoveduje dolinsko bajko 
Zakleta grofovska h�i in slovensko ljudsko 
pravljico Pastir�ek.

1 19 ne 

25 Pravlji�ni nedeljski dopoldnevi. Babica 
Marija Boruta pripoveduje dolinsko bajko 
Turki na gradiš�u in pravljico Udo Weigelt 
Strahica Mona. 

1 32 ne 

26 Pravlji�ni nedeljski dopoldnevi. Babica 
Špela Marin pripoveduje dolinsko bajko 
Skrivnostni voznik in pravljico Franziske 
Stich Dobri Snežak 

1 19 ne 
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27 Sre�anje otrok z dedkom Mrazom 1 56 ne 
SKUPAJ 83 3326 

5.10. Andragoški program v letu 2009 

Št
.

Naslov  programa  Število 
ponovitev 

Število
obiskovalce
v

Na novo 
izveden v 
letu 2009  

1 Kresovanje na Kav�nikovi doma�iji  100  
2 Srednjeveški dan na Velenjskem gradu  3500  
3 Med legendo in resni�nostjo (predstavitev 

ob�ine Sevinca) 
 50  

4 Pike, špekulanti in Trumanova jajca – 
predavanje dr. Bojana Himmelreicha ZAC 

 30  

5 Velenjska šola v prostorih nekdanje grajske 
konjušnice – predavanje Renata Stopar 

 50  

 Dr. Tone Ravnikar, Šoštanj in njegove 
razglednice, predstavitev knjige 

 50  

 Vinko Mihelak, Velenje, stoletje na 
razglednicah, predstavitev knjige  

1 100  

SKUPAJ    

Realizacija  zastavljenih ciljev pri izvajanju nalog Predstavljanje premi�ne 
kulturne dediš�ine javnosti – razstavni projekti, pedagoški in andragoški 
progam

-  Muzeju Velenje smo izpolnili smo vse zadane cilje oziroma lahko re�emo, da 
smo jih presegli. Še posebej zahtevna projekta sta bila prenova Grilove 
doma�ije in Muzej usnjarstva na Slovenskem. 

- Muzej usnjarstva na Slovenskem je za�el delovati 30. septembra 2009, in sicer 
pod okriljem Javnega zavoda Muzej Velenje, za javnost pa je bil muzej odprt 
19. novembra 2009.

- Muzejske razstave: 
      - Usnjarstvo v Šoštanju v prvem delu predstavlja kronološki pregled 210-
letne tradicije usnjarstva v Šoštanju vse od ustanovitve Vošnjakove usnjarije 
leta 1788, vzpona v veleindustrijo do ukinitve tovarne leta 1999. V razstavi sta 
poudarjena pomen družine Vošnjak in vpliv tovarne na gospodarski razvoj 
Šoštanja, ki nosi svojevrsten pe�at mesta z vonjem po usnju. V drugem delu 
razstave so z ambientalnimi predstavitvami prikazani delavsko stanovanje, 
direktorjeva pisarna, Lujekova �evljarska delavnica, utrinki iz življenja in usode 
industrialcev Vošnjakov. Z delovanjem društev je predstavljeno kulturno in 
družabno življenje Šoštanj�anov, na ogled pa je tudi življenjski vsakdan 
delavca in njegove družine.      

� Usnjarski stroji in naprave za predelavo kož v usnje so razstavljeni v 
zunanjem paviljonu. �asovno segajo v za�etek 20. stoletja, v �as 
razmaha industrializacije na Slovenskem. Predstavitev zajema ogled in 
prikaz delovanja strojev ter pregled industrijske proizvodnje usnja. 

� Usnjarstvo na Slovenskem je  v nastajanju. 
� Od kože do usnja je v nastajanju 

Realizacija  promocijske dejavnosti muzeja, na�ini promocije in ocena doseženih ciljev 
Sodelovanje v dogodkih slovenskih muzejev:* 
Poletna muzejska no� 20. junij 2009  
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Kresni ve�er na Kav�nikovi doma�iji
Dnevi odprtih vrat:  
   8. februar 2009  
  15. maj 2009:  
  18. maj 2009:   
  27. september 2009:  
  3. december 2009: 

2. Srednjeveški dan – obiskovalcev je bilo 3500 
Prireditev je spet izjemno uspela, zato bo postala stalna prireditev s katero bomo 
uspešno promovirali tako Muzej Velenje, kot tudi kulturno dediš�ino. S prireditvijo je 
sicer veliko dela in skrbi, a je rezultat nedvomno popla�an.

Muzej usnjarstva na Slovenskem je bil odprt 19. 11. 2009 
Promocija:  

- Obveš�anje javnosti v medijih, 
- Obveš�anje zainteresirane javnosti,  
- Organizacija prireditev (predstavitve, predavanja) 
- Dnevi odprtih vrat 3. 12. 2009 
- Katarinin sejem v Šoštanju 
- Sodelovanje in aktivnosti za prepoznavnost v okolju in pove�anje obiska 

muzeja z  TIC, Šolskim centrom Velenje, Muzej premogovništva Slovenije, TEŠ, 
ERICo, Terme Topolšica, Šolstvo itn.

6. Posredovanje informacij o kulturni dediš�ini – izdajanja periodike 
6.1. Izdane publikacije zbornik, katalog, knjiga v letu 2009 

 Avtor  Naslov Podro�je Naklada 
1 Miran Aplinc Zbornik Usnjarstvo na 

Slovenskem 
zgodovina 500 

2 Vinko Mihelak Velenje, Stoletje na 
razglednicah Založnik MO 
Velenje

zgodovina 1000 + 1000 

III. SKLOP  
7. Odkupi  premi�ne kulturne dediš�ine  
Inventarna 
številka

Pridobljen predmet - odkup Cena/vredno
st (€) 

Fina
ncer
*

Izvor 
preverje
n

R 1463 do R 
1551 

RAZGLEDNICA IZ ŠALEŠKE 
DOLINE 

960,45 MK NE 

4. Evidenca obiskovalcev javnega zavoda v letu 2009 

Število izdanih vstopnic Dohodek 
od
prodani
h
vstopnic
(v €) 

Vrsta vstopnice Cena 
vstopni
ce (v €) 

Obiskovalci 
iz Slovenije 

Obiskovalci  
iz tujine 

SKUPAJ  

brezpla�na vstopnica 0 523  523 0 
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Ogled muzeja odrasli 
posamezno 

2,50 716 732 1448 3620 

Ogled muzeja odrasli 
skupina 

2,00 499 230 729 1458 

Depandansa otroci, odrasli 1,00 424 / 424 424 
Ogled muzeja otroci 
posamezno 

1,80 188 63 251 451,8 

Ogled muzeja otroci 
skupina 

1,50 1399 178 1577 2365,5 

Ogled muzeja štud., 
upoko., vojaki 

1,80 580 77 657 1182,6 

Ogled Kav. dom. odrasli 
posamezno 

2,50 100 33 133 332,5 

Ogled Kav. dom. odrasli 
skupina 

2,00 324 43 367 734 

Ogled Kav. dom. otroci 
posamezno 

1,80 53 15 68 122,4 

Ogled Kav. dom. otroci 
skupina 

1,50 282 86 368 552 

Ogled Kav. dom. štud., 
upok., vojaki 

1,80 133 22 155 279 

Ogled muzeja terme 1,80 21 / 21 37,8 
Ogled muzeja Jaslice – 
odrasli

1,50 516 / 516 774 

Ogled muzeja Jaslice 
otroci 

1,00 149 / 149 149 

PP Mladi muzealec letna 15,00 10 / 10 150 
PP Mladi muzealec 
posamezno 

3,00 37 / 37 111 

PP Obleka naredi �loveka 6,50 399 / 399 2593,5 
PP Pedagoški program 5,50 1761 / 1761 9685,5 
PP Vodenje po dolini I. 
(pavšal)

50,00 3 / 3 150 

PP Vodenje po dolini II. 
(pavšal)

71,00 8 / 8 568 

PP program z u�nimi listi 3 64 / 64 192 
Rojstni dan 83,00 15 / 15 1245 
Poroka na Velenjskem 
gradu 

125,00 13 / 13 1625 

      
Skupna vstopnica muzej
in muzej Premogovništva 
odrasli (naš delež) 

1,5 441 / 441 661,5 

Skupna vstopnica muzej
in muzej Premogovništva 
otroci (naš delež) 

1 390 / 390 390 

Skupna vstopnica muzej
in muzej Premogovništva 
otroci (naš delež) 

1 315 / 315 315 

SKUPAJ 8840 1479 10319 30169,1 
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Pregled sredstev na dan  31.12.2009 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti  v EUR 
brez  centov.  

TABELA 1 
Vrsta dolgoro�nega 
sredstva 

Konto  Vrednost na 
dan 31.12.2009 

Popravek 
vrednosti

Neodpisana
vrednost

Indeks
Odpisano
sti % 

RA�UNALNIŠKI 
PROGRAMI

003 2.052 86 1.966 95,80 

SKUPAJ programi 003 2.052 86 1.966 
ZEMLJIŠ�E GRILOVA 
DOMA�IJA

020 50.050 0 50.050 0 

SKUPAJ zemljiš�e 020 50.050  50.050 0
GRADBENI OBJEKTI – 
Grad Velenje 

021 301.657 0 301.657 0 

KAV�NIKOVA
DOMA�IJA

021 1 0 1 0 

SPOMONSKA SOBA  
Graška Gora

021 13.366 0 13.366 0 

MUZEJ USNJARSTVA 
ŠOŠTANJ

021 1.556.079 7.780 1.548.299 99,50 

GRILOVA DOMA�IJA  021 244.853 0 244.853 0 
SPOMINSKA SOBA 
TOPOLŠICA

021 1 0 1 0 

SKUPAJ objekti 021 2.115.957 7.780 2.108.177 
OPREMA  040 1.751 942 809 46,20 
STROJI NAPRAVE 040 12 12 0 100 
GLASBENA OPREMA 040 1.576 1.576 0 100 
TRANSPORTNA 
SREDSTVA

040 6.677 2.922 3.755 56,23 

RA�UNALNIŠKA OP. 040 33.133 9.727 23.406 70,64 
PISARNIŠKA OP. 040 41.804 34.358 7.446 17,81 
APARATI  ZA �IŠ�. 040 111 111 0 100 
DRUGA OPREMA 040 89.784 77.576 12.208 13,59 
SKUPAJ oprema 040 174.848 127.226 47.622 
DROBNI INVENTAR 041 56.430 56.430 0 100 
DRUGA OPRED.  
O.SREDSTVA(slike,  
p.muzejske vred )  

045 65.250 0 65.250 0 

PREDMETI muzejske 
vrednosti

045 67.025 0 67.025 0 

SKUPAJ p.muzejske  
vrednosti

045 132.275 0 132.275 

Skupaj  sredstva   2.531.612 191.522 2.340.090  
V letu 2009 so bila vlaganja v sredstva slede�a:

Na objektu grad Velenje so bila izvedena investicijska dela.Izdelava stebra za zastavo  
nad streho v vrednosti 15.877 €, ter vrata v muzej za 1.460 €. Skupaj 17.337 €.
Nabava ra�unalniške opreme v vrednosti 2.905 € ( ra�unalnik in tiskalnik za tisk vstopnic ),  
Druga oprema v vrednosti 6.118 € ( fotoaparat, naprava za izsuševanje).      
Investicijo v vrednosti 15.877€ , je investirala Mestna ob�ina Velenje. 
Muzej je nabavil drobni inventar z vrednostjo do 500 €, z takojšnim odpisom za 5.359 €.
Drobni inventar se vodi izven bilan�no z inventarno številko.  
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Muzej je v letu 2009 podpisal pogodbo za sredstva dana v upravljanje, z ob�ino Šoštanj. 
S pogodbo so mu bila v upravljanje dodeljena vsa  sredstva za MUZEJ USNJARSTVA V ŠOŠTANJU v 
skupni  vrednosti 1.671.445,26 €. Sredstva so bila po zakonu o ra�unovodstvu  
knjižena na razred 0 in 980- dolgoro�na sredstva in sredstva dana v upravljanje po kontnem 
na�rtu.Zgradba muzej usnjarstva  1.556.079,10 € , predmeti muzejske vrednosti 67.025,31 € , osnovna sredstva 
v vredostiI 31.697,91 € ,drobni inventar v vrednosti  14.590,94 €, programska oprema v vrednosti 2.052 € .   

Muzej je v letu 2009 prejel v upravljanje od Mestne ob�ine Velenje, GRILOVO DOMA�IJO v Lipju.Skupna 
vrednost znaša 299.887,55€ .Zgradba in poslopje skupaj 244.853,15 € 
zemljiš�e 50.050 € , drobni inventar 4.441,28 € , osnovna sredstva 543,12 € .    

V bilanco stanja je bila vpisana tudi Kav�nikova doma�ija v Zavodnjah, ki jo že vrsto let upravlja 
Muzej  in spominska soba v Toplošici z vrednostjo 1 € .    
Zgradbe zgodovinske vrednosti ali  kulturne dediš�ine, prav tako tudi predmeti muzejske 

vrednosti se ne amortizirajo, zato je bila popravljena napaka v bilanci stanja za zgradbo  
Grad iz preteklih let, za popravek vrednosti 41.887,44 €.   
           
Amortizacija na dan 31.12.2009 je znašala 22.583,71€  in je bila knjižena v breme konta 980- 
obveznosti za sredstva dana v upravljanje. Prav tako tudi odpis ra�unalniškega programa Norma še v 
vrednosti 751€ zardi prehoda na nov sistem.  

Po inventuri  se je zmanjšala nabavna vrednost  osnovnih  sredstev v vrednosti 2.545 € in 
drobnega inventarja 1.194 €, zaradi izlo�itev sredstev.  

Sedanja vrednost vseh sredstev znaša 2.340.090 €  

TABELA 2 
Tabela sredstev na dan 31.12.2009 po nabavni  vrednosti za leto 2009 in primerjava s predhodnim 
letom  
Vrsta sredstev  Konto  Nabavna 

vrednost po 
stanju
31.12.2008  

Nabavna 
vrednost po 
stanju
31.12.2009 

Indeks
Pove�anja % 

Financirano
Iz sredstev 
javnih financ 

RA�UNALNIŠKI 
PROGRAMI

003 1.291 2.052 159,06 x 

ZEMLJIŠ�E   020  50.050 100 X 
GRADBENI
OBJEKTI

021 297.685 2.115.957 710,80 X 

OPREMA  040 1.208 1.751 145 X 
STROJI NAPRAVE  040 12 12 100  
GLASBENA 
OPREMA

040 1.576 1.576 100  

TRANSPORTNA 
SREDSTVA.

040 6.677 6.677 100  

RA�UNALNIŠKA  
OPREMA

040 9.809 33.133 337,78 X 

PISARNIŠKA
OPREMA

040 34.905 41.804 119,76 X 

APARATI ZA 
�IŠ�ENJE 

040 111 111 100  

DRUGA OPREMA 040 81.830 89.784 109,72 X 
DROBNI INVENTAR 041 33.234 56.430 169,79 X 
DRUGA 045 65.250 132.275 202,72 X 
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OPREDMETENA 
O.S.( muzealije ) 
SKUPAJ VSA 
SREDSTVA

0 533.589 2.531.612 474,45  

SKUPAJ 
POVE�ANJE V EUR 

   1.998.023 

 1.2.    KRATKORO�NA SREDSTVA 

Denarna  sredstva v blagajni  znašajo na dan 31.12. 2009                                               199,91 €                                             

V muzeju je ena glavna blagajna, kjer se denarna sredstva pretakajo v skladu z pravilnikom o 
blagajniškem poslovanju .Denar se v skladu  z blagajniškim maksimumom odvaja  na ban�ni ra�un. Iz 
blagajne se ne izpla�uje ve�ja vrednost denarnih sredstev. 

Denarna  sredstva na podra�unu so everska in znašajo                                               6.103,18 €

Kratkoro�ne terjatve do kupcev znašajo                                         847,22€ 

Kratkoro�ne terjatve  do neposrednih uporabnikov prora�una  ob�ine znašajo            14.489,89 €

Ob�ina Velenje 
Zahtevki za refundacijo stroškov za izvedbo revizije in javna dela december               6.814,02 €     
Ob�ina  Šoštanj 
Zahtevek za refundacija materialni stroškov in pla�e za muzej usnjarstva                    7.675,87€ 

Kratkoro�ne terjatve do posrednih uporabnikov prora�una države znašajo 
                   28.762,18 € 

ministrstvo za kulturo pla�e december 2009                       valuta     5.1.2010   
zavod za zaposlovanje pla�e javnih d. december 2009      valuta 16.01.2010  

 SKUPAJ TERJATVE ZNAŠAJO                        50.402,38 €

Vse terjatve so bile usklajene z I.O.P.obrazci na dan 31.12.2009 

1.3.   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  

Kratkoro�ne obveznosti do zaposlenih – pla�e december  znašajo skupaj                   33.206,76 €
                                                                                                                   
Kratkoro�ne  obveznosti do dobaviteljev v državi, znašajo skupaj                                 19.353,31 €

Obveznosti so bile v ve�ini poravnane. Ostale so odprte obveznosti  z valuto december 2009 in januar  
2010. 

Kratkoro�ne obveznosti za pal�ilo DDV obveznosti                                                            230,08 €

Specifikacija obveznosti z zneskom nad  500,00 €. 
Dobavitelj                                   Vrednost                             Namembnost 
Avtorska agencija   503                           Programski str. 
Elektro Slovenj  Gradec 3.651                            Materialni str. 
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Naš �as 662                          Programski str.  
Premogovnik Velenje 1.168                          Programski str. 
Mladinska knjiga 1.310                          Programski str. 
Antikvariat  500                          Programski str. 
Rde�a dvorana 1.232                          Programski str 

SKUPAJ KRATKORO�NE OBVEZNOSTI                                                                    52.790,15 € 

ZALOGE
Muzej vodi na kontih 360 in 466  svoje zaloge iz muzejske trgovine.Stanje se usklajuje z inventuro na dan 
31.12.2009.  
Stanje po opravljeni inventuri je znašalo, po nabavni ceni blaga                                    13.998,78 €
SKUPAJ ZALOGE                                                                                                         13.889,78 €

Razlika med obveznostmi in terjatvami znaša                                                           -2.387,77 € 

DOLGORO�NO ODLOŽENI   PRIHODKI – KONTO 920 
Na tem kontu zavod Muzej izkazuje sredstva iz 74. �lena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov ( Uradni list RS  16/2007 UPB-2 ). 
Po �etrtem odstavku  je oprostitev prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje , zavod 
jih je dolžan voditi na posebnem kontu in jih porabiti le za namene ,  
Ki so zakonsko predpisani.
Stanje konta  znaša za leto  2008                                                                                    1.988,75 €
                                za leto  2009                                                                                    4.772,24 € 
SKUPAJ                                                                                                                          6.761,09 €    
Sredstva so prihranjena iz pla� zaposlenih invalidov in jih je potrebno uporabiti za izboljšanje 
delovnih pogojev za zaposlene invalide.   

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA  V UPRAVLANJE   
Stanje sredstev  
31.12.2008 

Zmanjšanje  sredstev – 
amortizacija,odpisi,   

Pove�anje sredstev, 
Vlaganje v okrepitev in 
rezultat 2009

Stanje sredstev 
31.12.2009 

355.951 € 89.018 € 2.073.762 € 2.340.695 € 

2.  POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV  

2.1. Prihodki so raz�lenjeni na poslovne prihodke ( prihodki od poslovanja ), finan�ne prihodke 
        ( prihodki od financiranja ), izredne prihodke in prevrednotovalne poslovne prihodke.  

Poslovni prihodki -lastni
Vrsta – ime prihodkav Muzej Muzej usnjarstva Delež prihodka od vseh 

prihodkov v % 
Prodaja blaga v trgovini   9.443 63 1,87 
Prodaja publikacij  382  0,08 
Vstopnine  26.607 413 5.35 
Pedagoške delavnice  6.185  1,22 
Najemnin prostorov 825  0,16 
Prihodek  od donatorstva  1.000 0,19 
obresti 89  0,01 
Izredni prihodki – 
prispevek za invalide 

5.776  1,14 

Drugi  izredni prihodki 516  0,08 
Skupaj vse 49.823 € 1.476 € 10,14 
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Finan�ni prihodki od ustanoviteljev in ministrstva za kulturo RS. 
Vrsta prihodka po 
pogodbi

Muzej – ministrstvo za 
kulturo

Ob�ina Šoštanj  Ob�ina Velenje  

Bruto pla�e, regres, 
jubilejne 
nagrade… 

291.512 20.939  

Javna dela, sredstva 
ob�ine

  15.656 

Za materialne stroške 46.636 1.352 5.615 
Za programske stroške  44.700   
Digitalizacijo kulturnih 
vsebin 

700   

Skupaj vsi prihodki iz  
Izkaza prihodkov in 
odhodkov

383.548 € 22.291 21.271 

Za investicijsko vzdr.   15.877 
Vsa sredstva po pogodbi iz Ministrstva za kulturo  številka 62100-23/2008/11 z dne 02.02.2009, so bila izpla�ana. 
Prihodki od  Zavoda za zaposlovanje javnih delavcev so znašali                               26.371 € 
SKUPAJ VSI  PRIHODKI V CELEM LETU ZA MUZEJ                                                  504.780 €

Tabela odhodkov po namembnosti
Vrsta odhodka v EUR Muzej   Muzej usnjarstva          Skupaj vse 
Splošni materialni  
stroški

45.060  45.060 

Programski stroški 47.744 1.591 49.335 
Teko�e vzdrževanje  21.731  21.731 
 Strokovno
izobraževanje 

479  479 

Stroški dela
Bruto, bruto pla�e
zaposlenih in dodatki ter 
odpravnina ob upokojitvi.  
Bruto,bruto javnih 
delavcev 
Strošek  prenosa pla�e - 
knjižnica 

307.388 

42.513 

12.936 

21.093 

Skupaj strošek pla� 362.837 21.093 383.930 
SKUPAJ stroški, 
prikazani v izkazu 
prihodkov in odhodkov

   

500.535 
Strošek nakupa osnovnih 
sredstev

9.023   

Strošek investicijskega 
vzdrževanja  

17.337   

Tabela  odhodkov v letu 2009 izkazanih v bilanci uspeha.
odhodki Znesek v EUR 
Strošek pisarniški material  2.928 
Strošek materiala za �iš�enje 1.653 
Strošek materiala za vstopnice   371 
Strošek drobnega materiala za popravilo   9.014 
Strošek drobnega inventarja pod 500 € 5.359 
Strošek ob otvoritvah razstav in prireditev 2.616 
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Strošek goriva  885 
Elektri�na energija  23.707 
Strokovna literatura in knjige  1.381 
Material za restavriranje, arhiviranje 209 
Domoznansko gradivo , muzealije   613 
Material za razstave 2.930 
Material za teko�e  vzdrževanje  7.508 
Komunalne storitve   559 
Storitve telekomunikacij   6.269 
Storitve prevoza  56
Storitve poštnina 2.227 
Odvoz smeti 1.794 
Zdravstvene storitve 180 
Najemnine ( avto ) 1.540 
Ra�unalniško vzdrževanje  1.510 
Storitve pla�ilnega prometa  363 
Strokovno izobraževanje  479 
Svetovalne  in revizorske storitve  5.706 
Reprezentanca  584 
Storitve reklame in promocije  1.306 
Zavarovalne premije  1.137 
Stalno intervencijsko dežurstvo 1.750 
Varstvo pri delu  793 
Deratizacija 312 
Dnevnice v državi , no�nine, kilometrine 3.325 
Vstopnine za muzej premogovništva 4.286 
Storitve oblikovanja, tiskarske st., razvijanje slik 4.239 
Avtorski honorarji - zunanji 5.237 
Pogodbeno delo  2.659 
Študentsko delo 1.649 
Vodenje ra�unovodstva   12.936 
�lanarine  432 
donatorstva 900 
Prodane zaloge materiala  8.139 
Bruto pla�e 280.309 
Prispevki in davek na pla�e 45.262 
Prevoz  10.522 
Prehrana  15.731 
Kapitalska družba 5.777 
Letni regres   13.104 
Jubilejne nagrade 289 

Tabela prihodkov muzeja v primerjavi z odhodki in rezultat poslovanja 
PRIHODKI

VRSTA PRIHODKA 
MUZEJ

Ministrstvo za kulturo za pla�e delavcev 291.512 
Za materialni stroške 46.636 
Za programski stroške 45.400 
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Mestna ob�ina
za pla�e javnih delavcev 
za materialne stroške  

15.656 

5.615 
Lastni prihodki  45.006 
Izredni prihodki  6.293 
Zavod za zaposlovanje  
Pla�e javnih d. 

26.371 

Ob�ina Šoštanj za muzej usnjarstva 22.291 

PRIHODKI SKUPAJ  504.780 € 
ODHODKI SKUPAJ  500.535 € 
REZULAT POSLOVANJA +4.245 € 

SKUPAJ VSI ODHDOKI ZA LETO 2009 SO ZNAŠALI                                                   500.535 € 
Skupaj  izkaz  med prihodki in odhodki 2009 znaša                                                    + 4.245 €

                                                                    
V Velenju, 24.2.2010 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                    Faza:PREDLOG   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 
in 2009 (ZIPRSO809 – D, Uradni list RS, št. 96/09), Uredbe o plačah direktorjev 
v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 113/10), Pravilnika 
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega 
prava s področja kulture (UL RS, št. 7/09) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji  __ seji, 
dne _______________ sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej 

Velenje za leto 2009
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače 
za delovno uspešnost direktorju Muzeja Velenje Damijanu 
Kljajiču za leto 2009 v višini 70 % dveh osnovnih mesečnih plač 
direktorja. 

2. člen
Delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska, do 
katerega je direktor upravičen.

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

Številka: 025-04-0004/2009-550
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga za izplačilo dela plače za delovno uspešnost 
direktorju Muzeja Velenje je:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki v poglavju 

»Delovna uspešnost« opredeljuje, da izplačilo dela plače 
za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, 
pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih 
določi pristojni minister,

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009, 
ki opredeljuje izplačilo delovne uspešnosti v višini 3/12 
letnega zneska, do katerega je direktor upravičen,

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki v prvem 
odstavku 8. člena določa, da se direktorjem v javnih 
zavodih del plače za delovno uspešnost izplača enkrat 
letno na podlagi poslovnega poročila in sicer za delovno 
uspešnost v preteklem letu, 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture, 
ki določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev iz naslova izvajanja javne službe oziroma 
programa dela v javnem interesu na področju kulture,

- Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2009 in
- sklep Sveta javnega zavoda Muzej Velenje z dne 

18.3.2010.
 

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na 
podlagi naslednjih meril:
1. preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe 

po obsegu in kakovosti (do 50%),
2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev 

glede na povprečje v določenem obdobju (do 30%),
3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem 

prihodku iz naslova javne službe (do 20%),
4. organ, pristojen za imenovanje direktorja, lahko izjemoma 

v okviru svojih pristojnosti dodatno vrednoti izjemne 
poslovne dogodke (do 10%).

Ocenjevalno obdobje je preteklo poslovno leto. Triletno 
povprečje je povprečje treh let pred ocenjevalnim obdobjem. 
Odstotne točke na podlagi ovrednotenih meril se seštevajo. 
Skupni seštevek celotnega vrednotenja ne sme preseči 100 
odstotnih točk.

Podlagi za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sta izpolnitev 
potrjenega in z ustanoviteljem oziroma pretežnim javnim 
financerjem usklajenega programa pravne osebe javnega 
prava ter pravočasno oddano redno letno poročilo pravne 
osebe javnega prava s področja kulture o preteklem poslovnem 
letu. 

Prvo merilo:
1. preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe 

po obsegu in kakovosti 

Prvo merilo se ovrednoti s 40 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
Primerjava programa dela v Muzeju za leto 2009 in letnega 
poročila za preteklo poslovno leto pokaže, da je bil program 
dela v večji meri realiziran, za nekatera področja pa lahko 
ocenimo, da je bil program v kakovostnem vidiku presežen:
1. Na področju predstavljanja kulturne dediščine javnosti, je 
bila realizirana večina razstavnih projektov, ki jih je predvidel 
Program dela za leto 2009. Kot nadomestilo za predvidene, 
a iz različnih razlogov nerealizirane projekte, je muzej ob 50. 
letnici otvoritve mestnega središča pripravil razstavo razglednic 
z naslovom Mesto v parku in v sodelovanju s Knjižnico Velenje 
8 tematskih razstav ob mestnem jubileju s skupnim naslovom 
Spomini mojega mesta. V preteklem letu je bil uspešno zaključen 
projekt odprtja ekomuzeja Grilova domačija, ki bo pomembno 
obogatil ponudbo Muzeja Velenje v prihodnje. Prav tako je bila 
uspešno zaključena tudi 1. faza odpiranja Muzeja usnjarstva na 
Slovenskem v Šoštanju, ki deluje kot posebna organizacijska 
enota znotraj Muzeja Velenje. V muzeju je gostovala tudi 
razstava Zasavskega muzeja Trbovlje z naslovom Kaj pa vi 
sploh delate, ki ni bila predvidena v sprejetem načrtu dela.
2. Področje izdajanja publikacij prav tako lahko ocenimo kot 
uspešno. Muzej Velenje je v preteklem letu pripravil monografijo 
razglednic Velenja z naslovom Velenje, Stoletje na razglednicah, 
zbornik Usnjarstvo na Slovenskem, ter publikacijo ob 135. 
letnici Premogovnika Velenje, ki bo izšla aprila 2010.
3. Na področju odkupov kulturne dediščine je Muzej Velenje 
v letu 2009  ob pripravi monografije razglednic pomembno 
obogatil svojo, že prej bogato, zbirko razglednic Velenja. V 
preteklem letu je bilo tako odkupljeno oziroma pridobljeno 
preko 100 razglednic, nekatere med njimi tudi zelo redke in 
dragocene. Odkupi so bili realizirani v celoti iz lastnih sredstev.
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Drugo merilo:
2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev 

glede na povprečje preteklega triletja.
Za področje muzejske dejavnosti se merijo sledeči kazalci:
a) število na novo vpisanih predmetov v inventarno knjigo:
- preseženo do vključno 5 odstotkov pomeni 5 odstotnih 

točk,
- preseženo za več kot 5 odstotkov pomeni 10 odstotnih 

točk;

b) število restavriranih predmetov iz muzejskega fonda v 
lastni delavnici:

- preseženo do vključno 5 odstotkov pomeni 5 odstotnih 
točk,

- preseženo za več kot 5 odstotkov pomeni 10 odstotnih 
točk;

c) število izdanih vstopnic:
- preseženo do vključno 2 odstotkov pomeni 5 odstotnih 

točk,
- preseženo za več kot 2 odstotkov pomeni 10 odstotnih 

točk.

Drugo merilo se ovrednoti s 5 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
1. Na področju evidentiranja in pridobivanja novih predmetov 
v trajno hranjenje znaša triletno povprečje v Muzeju Velenje 
480 predmetov. V letu 2009 sta bila pridobljena 502 predmeta 
– indeks 105.
2. Glede na to, da v Muzeju Velenje ni zaposlenega nobenega 
restavratorja, ampak le dva konservatorja, menimo, da je 
primernejši kazalec število konserviranih predmetov. Na tem 
področju znaša triletno povprečje 519, v letu 2009 pa je bilo v 
Muzeju Velenje konserviranih 468 predmetov – indeks 90.
3. Na področju prodaje vstopnic je Muzej Velenje v letu 2009 
zabeležil ponovno rast glede na leto 2008, kljub temu pa ni 
dosegel povprečja zadnjega triletja, ki znaša 11.794 vstopnic. V 
letu 2009 je bilo prodanih 10.319 vstopnic – indeks 87.

Tretje merilo:
3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem 
prihodku iz naslova javne službe:
- do 5-odstotni delež znaša 5 odstotnih točk,
- od 5 do 10-odstotni delež znaša 10 odstotnih točk,
- od 10 do 15-odstotni delež znaša 15 odstotnih točk,
- 15-odstotni ali višji delež znaša 20 odstotnih točk.

Tretje merilo se ovrednoti s 15 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
V letu 2009 so skupni prihodki Muzeja Velenje znašali 504.780 
€, od tega so nejavni prihodki znašali 51.299 € (od tega 10.579 
€ prihodkov iz naslova tržne dejavnosti). Delež nejavnih 
prihodkov znaša 10,16%. Vsi nejavni prihodki Muzeja Velenje 
so bili namenjeni izvajanju javne službe.

Četrto merilo:
4. vrednotenje izjemnih poslovnih dogodkov s strani organa, 
pristojnega za imenovanje direktorja.

Četrto merilo se ovrednoti z 10 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
Direktor Muzeja Velenje je v poslovnem letu 2009 uspešno 
izpeljal oziroma sodeloval pri pripravi in realizaciji pri dveh 
večjih muzejskih projektih, ki zaradi kompleksnosti odstopata od 
običajnega muzejskega dela. Gre za odprtje Muzeja usnjarstva 
na Slovenskem v Šoštanju, ki deluje kot posebna organizacijska 
enota Muzeja Velenje in odprtje Grilove domačije v Lipju pri 
Velenju, ki deluje kot muzejska depandansa.

Dosežene odstotne točke pri posameznih merilih se seštevajo. 
Glede na preverjene podatke je seštevek odstotnih točk po 
navedenih merili naslednji:

1. preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe 
po obsegu in kakovosti:        40 %

2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev 
glede na povprečje preteklega triletja:        5 %

3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem 
prihodku iz naslova javne službe:         15 %

4. vrednotenje izjemnih poslovnih dogodkov s strani organa, 
pristojnega za imenovanje direktorja:   10 %

                                                                                                                                 
SKUPAJ: 70 %

Iz obrazložitve in prilog je razvidno, da so izpolnjeni vsi navedeni 
pogoji, zato predlagamo Svetu Mestne občine Velenje, da 
predlagani sklep sprejme. 

Velenje, dne 19.3.2010

Pripravila:                                                                                  
Darja PLAZNIK, univ.dipl.ped. in soc.kult., s.r.

      Svetovalka I za kulturo
                            
    
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) predlagam 
Svetu, da ta sklep sprejme.     

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

ZADEVA: Določitev delovne uspešnosti direktorja Muzeja 
Velenje za leto 2009

Svet zavoda Muzej Velenje je na 10. (korespondenčni) seji, ki je 
potekala dne 18.3.2010, obravnaval višino delovne uspešnosti 
direktorja Muzeja Velenje za leto 2009.

Pravna podlaga za izplačilo dela plače za delovno uspešnost 
direktorju Muzeju Velenje je:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki v poglavju 

»Delovna uspešnost« določa izplačilo dela plače za 
delovno uspešnost, ki se lahko izplača v višini največ dveh 
osnovnih mesečnih plač, 

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki v prvem 
odstavku 8. člena določa, da se direktorjem v javnih zavodih 
del plače za delovno uspešnost izplača enkrat letno na 
podlagi poslovnega poročila in sicer za delovno uspešnost 
v preteklem letu, 
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- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev s področja kulture, ki določa merila za ugotavljanje 
delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava 
s področja kulture (UL RS, št. 7., 30.1.2009).

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na 
podlagi naslednjih meril:

1. preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe 
po obsegu in kakovosti (do 50%),

2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev 
glede na povprečje v določenem obdobju (do 30%),

3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem 
prihodku iz naslova javne službe (do 20%),

4. organ, pristojen za imenovanje direktorja, lahko izjemoma 
v okviru svojih pristojnosti dodatno vrednoti izjemne 
poslovne dogodke (do 10%).

Ocenjevalno obdobje je preteklo poslovno leto. Triletno 
povprečje je povprečje treh let pred ocenjevalnim obdobjem. 
Odstotne točke na podlagi ovrednotenih meril se seštevajo. 
Skupni seštevek celotnega vrednotenja ne sme preseči 100 
odstotnih točk.

Podlagi za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sta izpolnitev 
potrjenega in z ustanoviteljem oziroma pretežnim javnim 
financerjem usklajenega programa pravne osebe javnega 
prava ter pravočasno oddano redno letno poročilo pravne 
osebe javnega prava s področja kulture o preteklem poslovnem 
letu. 

Prvo merilo:

Preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po 
obsegu in kakovosti.

Predlog Sveta zavoda Muzej Velenje:

Prvo merilo se ovrednoti s 40 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
Primerjava programa dela v Muzeju za leto 2009 in letno poročilo 
za preteklo poslovno leto pokaže, da je bil program dela v večji 
meri realiziran, za nekatera področja pa lahko ocenimo, da je 
bil program v kakovostnem vidiku presežen:
1. Na področju predstavljanja kulturne dediščine javnosti, je 
bila realizirana večina razstavnih projektov, ki jih je predvidel 
Program dela za leto 2009. Kot nadomestilo za predvidene, 
a iz različnih razlogov nerealizirane projekte, je muzej ob 50. 
letnici otvoritve mestnega središča pripravil razstavo razglednic 
z naslovom Mesto v parku in v sodelovanju s Knjižnico Velenje 
8 tematskih razstav ob mestnem jubileju s skupnim naslovom 
Spomini mojega mesta. V preteklem letu je bil uspešno zaključen 
projekt odprtja ekomuzeja Grilova domačija, ki bo pomembno 
obogatil ponudbo Muzeja Velenje v prihodnje. Prav tako je bila 
uspešno zaključena tudi 1. faza odpiranja Muzeja usnjarstva na 
Slovenskem v Šoštanju, ki deluje kot posebna organizacijska 
enota znotraj Muzeja Velenje. V muzeju je gostovala tudi 
razstava Zasavskega muzeja Trbovlje z naslovom Kaj pa vi 
sploh delate, ki ni bila predvidena v sprejetem načrtu dela.
2. Področje izdajanja publikacij prav tako lahko ocenimo kot 
uspešno. Muzej Velenje je v preteklem letu pripravil monografijo 

razglednic Velenja z naslovom Velenje, Stoletje na razglednicah, 
zbornik Usnjarstvo na Slovenskem, ter publikacijo ob 135. 
letnici Premogovnika Velenje, ki bo izšla aprila 2010.
3. Na področju odkupov kulturne dediščine, je Muzej Velenje 
v letu 2009  ob pripravi monografije razglednic pomembno 
obogatil svojo, že prej bogato, zbirko razglednic Velenja. V 
preteklem letu je bilo tako odkupljeno oziroma pridobljeno 
preko 100 razglednic, nekatere med njimi tudi zelo redke in 
dragocene. Odkupi so bili realizirani v celoti iz lastnih sredstev.

Drugo merilo:

Doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede 
na povprečje preteklega triletja.
Za področje muzejske dejavnosti se merijo sledeči kazalci:
1. število na novo vpisanih predmetov v inventarno knjigo 

(preseženo do vključno 5 odstotkov pomeni 5 odstotnih 
točk, preseženo za več kot 5 odstotkov pomeni 10 odstotnih 
točk)

2. število restavriranih predmetov iz muzejskega fonda v 
lastni delavnici (preseženo do vključno 5 odstotkov pomeni 
5 odstotnih točk, preseženo za več kot 5 odstotkov pomeni 
10 odstotnih točk)

3. število izdanih vstopnic (preseženo do vključno 2 odstotkov 
pomeni 5 odstotnih točk, preseženo za več kot 2 odstotkov 
pomeni 10 odstotnih točk)

Predlog Sveta zavoda Muzej Velenje:

Drugo merilo se ovrednoti s 5 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
1. Na področju evidentiranja in pridobivanja novih predmetov 
v trajno hranjenje znaša triletno povprečje v Muzeju Velenje 
480 predmetov. V letu 2009 sta bila pridobljena 502 predmeta 
– indeks 105.
2. Glede na to, da v Muzeju Velenje ni zaposlenega nobenega 
restavratorja, ampak le dva konservatorja, menimo, da je 
primernejši kazalec število konserviranih predmetov. Na tem 
področju znaša triletno povprečje 519, v letu 2009 pa je bilo v 
Muzeju Velenje konserviranih 468 predmetov – indeks 90.
3. Na področju prodaje vstopnic je Muzej Velenje v letu 2009 
zabeležil ponovno rast glede na leto 2008, kljub temu pa ni 
dosegel povprečja zadnjega triletja, ki znaša 11.794 vstopnic. V 
letu 2009 je bilo prodanih 10.319 vstopnic – indeks 87.

Tretje merilo:

Doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem 
prihodku iz naslova javne službe:
- do 5-odstotni delež znaša 5 odstotnih točk
- od 5 do 10-odstotni delež znaša 10 odstotnih točk
- od 10 do 15-odstotni delež znaša 15 odstotnih točk
- 15-odstotni ali višji delež znaša 20 odstotnih točk

Predlog Sveta zavoda Muzej Velenje:

Tretje merilo se ovrednoti s 15  odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
V letu 2009 so skupni prihodki Muzeja Velenje znašali 504.780 
€, od tega so nejavni prihodki znašali 51.299 €. Delež nejavnih 
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prihodkov znaša 10,16%. Vsi nejavni prihodki Muzeja Velenje 
so bili namenjeni izvajanju javne službe.

Četrto merilo:

Vrednotenje izjemnih poslovnih dogodkov s strani organa 
pristojnega za imenovanje direktorja.

Predlog Sveta zavoda Muzej Velenje:

Četrto merilo se ovrednoti z 10 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
Direktor Muzeja Velenje je v poslovnem letu 2009 uspešno 
izpeljal oziroma sodeloval pri pripravi in realizaciji pri dveh 
večjih muzejskih projektih, ki zaradi kompleksnosti odstopata od 
običajnega muzejskega dela. Gre za odprtje Muzeja usnjarstva 
na Slovenskem v Šoštanju, ki deluje kot posebna organizacijska 
enota Muzeja Velenje in odprtje Grilove domačije v Lipju pri 
Velenju, ki deluje kot muzejska depandansa.

Dosežene odstotne točke pri posameznih merilih se seštevajo. 
Glede na preverjene podatke je seštevek odstotnih točk po 
navedenih merili naslednji:

1. 40 %
2. 5 %
3. 15 %
4. 10%

SKUPAJ: 70 %

Sklep Sveta zavoda Muzej Velenje je, da se Damijanu Kljajiču, 
direktorju Muzeja Velenje, za poslovno leto 2009 izplača 
dodatek za redno delovno uspešnost v višini 70% in pomnoženo 
s faktorjem 2 osnovne mesečne plače za december 2009.

V Velenju, 22. 3. 2009

Predsednik Sveta zavoda Muzej Velenje
Mihelak Vinko

LETNO POROČILO 
Lekarne Velenje za leto 2009 

Poslovno poročilo za leto 2009

Lekarna Velenje je javni zavod, ki opravlja lekarniško dejavnost 
na področju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine 
Šmartno ob Paki.

Lekarno Velenje je ustanovila Skupščina občine Velenje (Ur. 
vestnik Občine Velenje št. 7/93) za opravljanje lekarniške 
dejavnosti na območju svoje občine. Na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi je Svet Mestne občine Velenje sprejel 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi 

javnega zavoda Lekarna Velenje (Ur. vestnik Mestne občine 
Velenje 1/97). Na podlagi tega odloka opravlja Lekarna Velenje 
lekarniško dejavnost za območje občin: Mestne občine Velenje, 
Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. 

Lekarniško dejavnost ureja Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.
l. RS 36/04). Opredeljuje jo kot del zdravstvene dejavnosti, ki 
zagotavlja preskrbo prebivalstva  ter zdravstvenih in drugih 
organizacij z zdravili. 

1.2. ZAPOSLENOST

V Lekarni Velenje je bilo po stanju na dan 31.12.2009 zaposlenih 
44 delavcev in 43,37 delavcev iz ur.
Struktura zaposlenih delavcev na dan 31.12.2009 je bila 
naslednja: magistri farmacije 19, magistri farmacije – pripravniki 
1, farmacevtski tehniki  13, računovodsko - administr. delavci 4, 
lekarniški delavci 7.                                ,                           ,                           
Zaradi širitve zavoda z novo lekarniško enoto smo za nedoločen 
čas zaposlili dve magistri farmacije, dve farmacevtskega tehnici 
in eno lekarniško delavko. Te so imele v zavodu sklenjeno 
pogodbo za določen čas zaradi nadomeščanja daljših začasnih 
odsotnosti. Zaradi zadostnega števila lekarniških delavk smo 
prekinili pogodbo s čistilnim servisom. Konec leta 2009 se je 
ena farmacevtska tehtnica redno upokojila, ena pa invalidsko 
za polovični delovni čas.
Med zaposlenimi je pet delavk invalidk druge stopnje s 
polovičnim delovnim časom in ena invalidka tretje stopnje. 
Povprečna starost strokovnih delavcev je 40 let, računovodsko-
administrativnih delavk 49 let in lekarniških delavk 44 let.
Vseh boleznin je bilo 4,26 %, od tega boleznin do 30 dni 2,21 
%, boleznin nad 30 dni 1,87 %, nege 0,18 %. Porodniškega 
dopusta je bilo 3,58 %. V letu 2009 sta bili na porodniškem 
dopustu dve magistri farmacije.
V primerjavi s preteklim letom je bila odsotnost zaradi boleznin 
do 30 dni nekoliko nižja, odsotnost zaradi boleznin nad 30 
dni nekoliko višja, odsotnost zaradi porodniškega dopusta pa 
nekoliko nižja. Odsotnost delavcev smo v večini primerov rešili 
s prerazporeditvami znotraj enot in med enotami.
Zaposleni so opravili 5,96 % nadur, od tega 5,34 % v 
dežurstvu.
Ostale nadure so bile opravljene zaradi popisov zalog zdravil 
in ostalega blaga ter nadomeščanja odsotnosti delavcev zaradi 
bolniške odsotnosti. 

1.3. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Vsi strokovni in računovodsko administrativni delavci smo se 
udeleževali raznih oblik strokovnega izobraževanja, tako v 
smislu utrjevanja kot tudi izpopolnjevanja znanja. Strokovna 
izpolnjevanja smo izvajali v skladu z Letnim planom strokovnega 
izpopolnjevanja za leto 2009. Pri tem smo upoštevali določila 
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva (Ur.l. RS 15/96, 19/96) ter Pravilnika o strokovnem 
izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev (Ur.l. RS 92/06), ki določa minimum strokovnega 
izpopolnjevanja. 
Strokovnih izpolnjevanj, ki jih nismo mogli opredeliti v Letnem 
planu, smo se zaposleni udeleževali glede na potrebe in 
možnosti zavoda.
Udeleževali smo se predavanj in učnih delavnic, ki jih je 
organizirala Lekarniška zbornica Slovenije, Fakulteta za 
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farmacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, Zdravniška društva,  Slovensko homeopatsko društvo, Zveza računovodskih in 
finančnih delavcev Slovenije ter drugi izobraževalni centri. 
Za vse strokovne delavce smo izvedli izobraževanje s področja komunikacije s strankami.
Glede na določila Zakona o zdravilih in Pravilnika o homeopatskih zdravilih za humano uporabo, ki določa, da je edina pooblaščena 
oseba za izdajo homeopatskih zdravil magister farmacije, ki mora imeti poleg strokovnega izpita tudi dodatna znanja s področja 
homeopatije, smo tudi v tem letu posvetili več pozornosti izobraževanjem s tega področja. Homeopatija ni vključena v redni študij 
farmacije. Izobraževanje iz homeopatije je že zaključilo osem magister farmacije. V letu 2009 sta pričeli z osnovnim izobraževanjem 
iz homeopatije še dve magistri farmacije in ga bosta zaključili v letu 2010. 
Da bi lahko zagotavljali kvaliteto praktičnega usposabljanja dijakov in študentov ter pripravnikov, se mentorji redno udeležujejo 
izobraževanj za pridobitev znanj s tega področja v okviru Lekarniške zbornice Slovenije in Fakultete za farmacijo. Izobraževanj za 
mentorja v lekarniški dejavnosti so se udeležile tri magistre farmacije.
Magistre farmacije so se udeležile povprečno 11 različnih oblik izobraževanja, farmacevtski tehniki 7, računovodske delavke pa 
po 3 različne oblike izobraževanja.
V skladu z interesi in možnostmi zavoda podpiramo tudi izobraževanje ob delu.
En farmacevtski tehnik je nadaljeval študij ob delu na Fakulteti za računalništvo in ga v letu 2009 uspešno zaključil. Ena magistra 
farmacije nadaljuje s podiplomskim magistrskim študijem na Fakulteti za farmacijo, ena magistra specializacijo iz lekarniške 
farmacije na Fakulteti za farmacijo in ena magistra s podiplomskim magistrskim študijem iz ekonomike in managementa v 
zdravstvenem varstvu na Ekonomski fakulteti. 
O izbiri izobraževanj sta  presojala strokovni svet in vodstvo zavoda glede na potrebe in možnosti zavoda.

1.4. OBVEZNA PRAKSA IN PRIPRAVNIŠTVO

Ministrstvo za zdravje je Lekarni Velenje na osnovi kriterijev dodelilo naziv Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov 
srednjega strokovnega izobraževalnega programa farmacevtski tehnik in študentov univerzitetnega študijskega programa 
farmacija.
V letu 2009 so po pogodbi o praktičnem usposabljanju študentov obvezno prakso opravljali štirje študenti 10. semestra Fakultete 
za farmacijo. Praktično usposabljanje študentov poteka v lekarnah 4 mesece in pol.
Opravljanje pripravništva smo omogočili trem pripravnikom z nazivom magister farmacije in eni pripravnici za poklic farmacevtski 
tehnik. V letu 2009 so v Lekarni Velenje zaključili pripravništvo z opravljenim strokovnim izpitom štirje pripravniki in sicer en  
farmacevtski tehniki in tri magistri farmacije. Pripravništvo za magistre farmacije in farmacevtske tehnike traja 6 mesecev. 
Pripravniki so bili zaposleni za določen čas do opravljanja strokovnega izpita. Strošek dela pripravnikov nam povrne Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Štipendijo prejema ena študentka farmacije, v letu 2009 nismo razpisali novih štipendij.
2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Lekarniško poslovanje je sestavljeno iz dveh sistemov:
• storitveni,
• maržni.

Osnova storitvenega sistema lekarniških storitev je vrednost lekarniške enote – storitve, ki je rezultat dogovora med lekarnami, 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvom za zdravje. Izdajanje zdravil in s tem povezane storitve lekarn je v 
osnovi financirano preko sistema količnikov in vrednosti točk. Ti so opredeljeni v tako imenovani Zeleni knjigi iz leta 1982 oziroma 
enotnemu sistemu zdravstvenih storitev in s samoupravnim sporazumom o njegovi uporabi v svobodni menjavi dela. Zelena 
knjiga vsako posamezno storitev v lekarnah vrednoti v točkah, minutah trajanja in potrebnih delavcih za izvedbo dejavnosti. 
Zelena knjiga se uporablja še danes, pri čemer je potrebno upoštevati pogodbene popravke ZZZS. Ta sistem se uporablja tudi pri 
zaračunavanju zavarovalnicam, ki nudijo prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

Storitveni sistem uporabljamo pri:
 izdaji zdravil, ki se uporabljajo samo v lekarni, magistralnih pripravkov in galenskih izdelkov,
 magistralnemu delu,
 galenskemu delu.

Maržni sistem uporabljamo pri ostalem poslovanju. Po sklepu Sveta zavoda uporabljamo znižano maržo za adaptirana otroška 
mleka, merilce krvnega pritiska in merilce krvnega sladkorja.

2.1. REALIZACIJA PROGRAMA

Realizacijo programa primerjamo z letom 2008 in s planom za leto 2009.
Plan storitev, ki obsega pripravo in izdajo zdravil na recept v breme ZZZS, je bil določen s pogodbo z ZZZS, usklajeno s Področnim 
dogovorom za lekarniško dejavnost.
Izhodišče za plan 2009 je bilo realizirano število storitev v letu 2008, to je 269.200 točk. 
V letu 2008 nam je ZZZS priznal 26,14 delavcev iz ur, v letu 2009 pa 26,28. Posebej nam je bilo priznano 4.556 ur dežurstva.
Plan storitev do ZZZS je bil realiziran. V breme ZZZS je bilo v letu 2009 opravljenih 291.966 točk, kar je 4,22 % več kot v letu 
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2008.
Vseh storitev je bilo opravljenih 380.156 točk, kar je za 3,90 % več kot v letu 2008.

Tabela 3: Opravljene storitve po organizacijskih enotah 

Organizacijska enota Realizacija
2007

Realizacija 
2008

Realizacija 
2009

Index
08/07

Index
09/08

Lek. Center 230.240 222.383 224.303 96,59 100,86
Lek. Šoštanj 51.875 54.064 55.889 104,22 103,37
Lek. Šmartno ob Paki 20.749 22.029 23.107 106,17 100,33
Lek. Kersnikova 36.633 37.132 37.474 101,36 100,92
Lek. Cankarjeva 10.759 30.253 34.677 - 114,62
Lek. Trebuša - - 4.706 - -
Skupaj 350.256 365.861 380.156 104,46 103,90
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V letu 2009 smo v Lekarni Velenje opravili za 3,90 % ve� storitev kot v letu 2008.
V Lekarni Center Velenje je bilo število ve�je za 0,86 %, v Lekarni Šoštanj ve�je za 3,38 %, v 
Lekarni  Šmartno ob Paki ve�je za 4,75 %  in v Lekarni Kersnikova Velenje ve�je za 0,92 % 
in v Lekarni Cankarjeva ve�je za 14,62 %. Obseg opravljenih storitev v letu 2009 v Lekarni 
Trebuša Velenje ni mogo�e primerjati z letom 2008, saj smo to lekarno odprli šele v drugi 
polovici meseca septembra 2009. Nedvomno pa rast opravljenih storitev in rast prodaje 
maržnega blaga kaže na uspešno poslovanje te enote ter prerazporeditev dela z drugih enot, 
predvsem Lekarne Center. 
Skupno število to�k pri zdravilih na recept se je pove�alo za 4,22 %, pri zdravilih brez recepta 
pa se je pove�alo za 4,10 %. Pri izdaji zdravil na naro�ilnico smo dosegli za 0,87 % ve� to�k
kot v letu 2008.

Klju� za delitev stroškov po organizacijskih enotah 

Osnova za klju� delitve stroškov po enotah v letu 2010 je realizacija neto prihodka v letu 
2009.

Tabela 5: Klju� delitve stroškov po organizacijskih enotah 

Center Šoštanj Cankarjeva Kersnikova Trebuša Šmartno 
ob Paki 

53,87 12,68 11,07 9,57 7,52 5,29 

2.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH

V letu 2009 je Lekarna Velenje v skladu s kriteriji iz nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2008 – 2013 in s soglasjem 
ustanovitelja Mestno občino Velenje razširila lekarniško mrežo na območju Mestne občine Velenje s še eno, to je četrto lekarniško 
enoto. Lekarno Trebuša Velenje smo odprli 18. septembra v nakupovalnem centru Velejapark. 
Krajani naselja Gorica so že pred časom dali pobudo, da se na tem območju odpre lekarna in tako izboljša dostopnost do 
lekarniških storitev tudi prebivalcem tega dela mesta Velenje. Na sejah sveta zavoda Lekarne Velenje smo to obravnavali že 
pred dvema letoma, ko je bila v planu izgraditev nakupovalnega centra na Gorici. Z izgradnjo nakupovalnega centra Velejapark 
smo dobili možnost, da dopolnimo lekarniško mrežo na tem območju. Ocenili smo, da je lokacija primerna, poleg tega pa dobro 
dostopnost omogoča tudi veliko število brezplačnih parkirnih mest. Prostor, v katerem deluje Lekarna Trebuša Velenje, imamo v 
najemu. Celotno investicijo smo pokrili iz svojih sredstev.  
Ostala investicijska vlaganja smo izvajali v skladu s potrjenim planom za leto 2009.

Investicije v letu 2009 po enotah:

Lekarna Center Velenje
• računalniška oprema,
• menjava vrat,
• omara za zdravila,
• potrebna tekoča investicijska vlaganja

Lekarna Kersnikova Velenje
• računalniška oprema,
• faks,
• potrebna tekoča investicijska vlaganja;

Lekarna Šoštanj
• omara za zdravila,
• potrebna tekoča investicijska vlaganja;

Lekarna Šmartno ob Paki
• računalniška oprema,
• potrebna tekoča investicijska vlaganja;

Lekarna Cankarjeva Velenje
• senčila za okna,
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• potrebna tekoča investicijska vlaganja;

Uprava Lekarne Velenje
• računalniška oprema,
• alarmni sistem. 
 
Velik del investicij v letu 2009 je predstavljala posodobitev 
informacijske podpore. Stalno posodabljanje računalniške 
opreme je nujno za izvajanje rednega dela in tistega, za katerega 
smo pogodbeno vezani do zavarovalnic. Pri investicijah v letu 
2009 smo se držali plana, ki ga je potrdil Svet zavoda. Prenova 
izdajnega pulta v Lekarni Šoštanj, ki je bila planirana v letu 
2009, je bila dokončana v februarju 2010.

2.3. OSTALE AKTIVNOSTI

Velik del aktivnosti je bilo poleg rednega dela namenjeno 
razširitvi lekarniške mreže z novo lekarno. Zaradi relativno 
kratkega obdobja od odločitve za novo lekarno in predvideno 
otvoritvijo celotnega centra, smo se srečevali s številnimi 
težavami, ki so bile v glavnem posledica nespoštovanja 
dogovorjenih izvedbenih rokov z izvajalci na gradbišču. Z veliko 
zavzetostjo in pripravljenostjo vseh zaposlenih nam je lekarno 
uspelo opremiti v skladu s predpisi do načrtovanega dneva 
otvoritve. Z najemodajalcem smo se dogovorili, da Lekarna 
Trebuša kljub drugačnemu odpiralnemu času celotnega centra 
ob nedeljah in praznikih ne bo odprta. V teh dneh imamo namreč 
organizirano dežurno službo v Lekarni Center Velenje. Ker je 
Lekarna Trebuša odprta tudi ob sobotah cel dan, poleg tega 
pa je v soboto odprta tudi Lekarna Cankarjeva, ki je v bližini 
Lekarne Center, smo se odločili, da bo slednja ob sobotah 
zaprta. Zaradi tega smo ob sobotah v Lekarni Cankarjeva 
okrepili kadrovsko zasedbo. Glede na odzive uporabnikov 
naših storitev na spremenjen poslovni čas Lekarne Center smo 
o tem razpravljali na sejah sveta zavoda. Svet zavoda Lekarne 
Velenje je dostopnost do lekarniških storitev na območju, ki ga 
s svojo dejavnostjo pokriva Lekarna Velenje, ocenil kot dobro 
in se v smeri racionalnosti odločil, da poslovni čas lekarn ostaja 
nespremenjen.
Za zaposlene v Lekarni Velenje je redno delo ob sobotah do 21. 
ure pomenilo veliko spremembo. Manj ugodni delovni pogoji in 
večja obremenitev vsekakor vplivajo na organizacijsko klimo v 
zavodu. 
 
V  letu 2009 smo pričeli z aktivnostmi za uvajanje sistema 
kakovosti vodenja ISO 9001. 
V začetku leta 2009 smo na osnovi Zakona o javnem naročanju 
izpeljali postopek javnega naročila za zdravila za nadaljnjo 
prodajo. Z izbranimi veletrgovci z zdravili smo sklenili okvirni 
sporazum in z njimi podpisali pogodbe. 

Da bi ugotovili obstoječo stopnjo zadovoljstva uporabnikov 
s storitvami naših lekarn, smo ponovno izvedli raziskavo 
Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami lekarn.  V 
raziskavi so bile zajete vse lekarniške enote. Odnos strokovnih 
delavcev in njihovo strokovnost so anketiranci ocenili visoko, 
zadovoljni so tudi z urejenostjo lekarn. Pohvalili so pestrost 
ponudbe. Mnenja in pripombe anketiranih uporabnikov bomo 
upoštevali pri razvojnih usmeritvah zavoda in zagotavljanju 
kvalitete storitev, ki so pogoj za zadovoljstvo uporabnikov. Nova 
lekarna bo nedvomno pripomogla k skrajšanju čakalnih vrst in 
boljši možnosti parkiranja v bližini lekarne.

Redno sodelujemo pri izobraževanju učencev višjih razredov 
osnovne šole v smeri spoznavanja farmacevtske stroke in 
poklicev na tem področju.  Boljše poznavanje stroke in še 
posebej lekarniške dejavnosti pomembno prispeva k ugledu 
dejavnosti.
Ob 5. Dnevu slovenskih lekarn smo se vključili v aktivnosti, 
ki jih je vodilo Slovensko farmacevtsko društvo. Aktivno smo 
sodelovali pri projektu Tedni zdravja v lekarnah, ki poteka v 
okviru Lekarniške zbornice Slovenije. Na izbrane teme smo 
pripravljali članke in jih objavljali v lokalnih medijih in na svoji 
spletni strani. Izbrane teme s področja zdravja so namenjene 
širšemu krogu ljudi v smislu prepoznavanja, možnosti preventive 
in zdravljenja s poudarkom na samozdravljenju.
Zaposleni smo se skozi vse leto aktivno vključevali v delo 
Slovenskega farmacevtskega društva ter v organe in komisije 
Lekarniške zbornice Slovenije. Na takšen način sodelujemo 
pri razvoju lekarniške stroke, pridobljeno znanje pa aktivno 
vključujemo v svoje delo.

Svet zavoda je imel v letu 2009 šest rednih in eno korespondenčno 
sejo. Člani sveta zavoda so s svojim konstruktivnim delom 
veliko pripomogli k uspešnemu delovanju zavoda. Strokovni 
svet se je sestal štirikrat. Na sejah strokovnega sveta smo 
obravnavali strokovne, organizacijske in kadrovske zadeve. 
Svet delavcev je imel eno sejo, na kateri je obravnaval plan 
koriščenja preventivnega medicinskega oddiha in koriščenja 
počitniških enot.

Kljub zmanjšanim prilivom finančnih sredstev za opravljanje 
lekarniške dejavnosti s strani zdravstvenih zavarovalnic in 
zmanjšanju kupne moči naših uporabnikov je Lekarna Velenje 
poslovno leto 2009 zaključila zelo uspešno. To se odraža v 
obračunu prihodkov in odhodkov. Zastavljene cilje, ki smo 
si jih opredelili v finančnem planu, smo presegli in po planu 
vlagali v dejavnost. Poleg osnovnega poslovanja dajemo 
vseskozi velik poudarek strokovnosti in kakovosti naših storitev. 
Pravilno usmeritev delovanja zavoda nam poleg finančnih 
rezultatov potrjuje tudi anketa o zadovoljstvu uporabnikov z 
našimi storitvami in anketa o zadovoljstvu zaposlenih v Lekarni 
Velenje. K uspešnemu rezultatu so s pripadnostjo stroki in 
pripravljenostjo za delo prispevali vsi zaposleni.

3. PROGRAM DELA ZA LETO 2010

Osnovna dejavnost javnega zavoda Lekarna Velenje ostaja v 
skladu z aktom o ustanovitvi in našim poslanstvom učinkovita 
in uspešna oskrba prebivalcev s kakovostnimi, varnimi in 
učinkovitimi zdravili ter skrb za njihovo varno in pravilno 
uporabo. 

Plan storitev, ki obsega izdajo in pripravo zdravil v breme ZZZS, 
bomo izvajali v skladu s pogodbo ter Splošnim dogovorom in 
Področnim dogovorom za lekarniško dejavnost. 
Osnova za plan je realizacija opravljenih storitev v letu 2009. 
ZZZS v finančnem načrtu za leto 2010 predvideva za področje 
lekarniških storitev za 6,3 % manj sredstev kot v letu 2009. 
Poleg tega je predvideno znižanje cenovnih standardov za 
medicinsko tehnične pripomočke. Glede na trenutni položaj 
ZZZS in gospodarski položaj v državi in svetu, lahko pričakujemo 
še manjši priliv sredstev s strani zdravstvenih zavarovalnic kot 
so trenutna predvidevanja. Pri planiranju za leto 2010 moramo 
upoštevati tudi manjšo kupno moč uporabnikov naših storitev.
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Zaradi prizadevanj za znižanje stroškov za zdravstveno varstvo 
predvidevamo, da število receptov ne bo več naraščalo s takim 
trendom kot v preteklih letih, zdravniki pa bodo predpisovali 
cenejša zdravila. V letu 2009 so se cene zdravil na recept nižale 
tekom celega leta. Predvidevamo, da se bo takšna politika 
nadaljevala tudi skozi leto 2010. Po drugi strani pa prihaja na 
trg veliko novih zelo dragih zdravil, ki pomenijo za lekarno večji 
strošek. 
Na višino doseženih storitev bo  vplivalo določilo Zakona o 
zdravilih, ki omogoča prodajo nekaterih zdravil brez recepta 
tudi v specializiranih trgovinah. Do sedaj nismo zaznali 
upad prodaje teh zdravil, ob razširitvi tega seznama pa bo 
to nedvomno vplivalo na uspešnost poslovanja lekarn in ne 
nazadnje lahko to dolgoročno vodi k povišanju stroškov za 
zdravstveno varstvo zaradi povečane in nepravilne uporabe 
zdravil režima brez recepta.  S kvalitetnim strokovnim delom 
in z zaupanjem pri uporabnikih se bomo trudili ohraniti večji del 
prodaje teh zdravil v lekarnah. Veliko pozornost bomo namenili 
tudi ponudbi ostalega blaga in s tem povečanju prihodkov na 
trgu.
V letošnjem in prihodnjih letih je predvidena sprememba 
temeljnih aktov, ki urejajo področje zdravstvene dejavnosti 
in posledično tudi lekarniške dejavnosti. Še vedno niso 
dogovorjene usmeritve glede spremembe sistema financiranja 
lekarniške dejavnosti. Spremembo modela financiranja lekarn 
ocenjujemo kot nujno, saj normativi iz Zelene knjige, ki so 
podlaga za izračun vrednosti lekarniških storitev, ne ustrezajo 
financiranju celovite dejavnosti lekarn na področju javne službe. 
Lekarne morajo marsikje z opravljanjem tržne dejavnosti 
pokrivati stroške, ki nastajajo pri opravljanju javne lekarniške 
službe. Pričakujemo, da bo nov sistem financiranja objektivno 
ovrednotil naše delo. 
Da bi lahko prebivalcem nudili celovito oskrbo z zdravili in 
medicinsko tehničnimi pripomočki, bomo tako kot do sedaj 
vzdrževali primerno zalogo zdravil in medicinsko tehničnih 
pripomočkov v skladu z določili Področnega dogovora za 
lekarniško dejavnost.

Zaposlovanje in štipendiranje. Zaradi upokojitve ene delavke 
bomo zaposlili enega farmacevtskega tehnika. Sicer v letu 
2010 ne predvidevamo dodatnih zaposlitev razen v primeru 
trajnih odhodov in začasnih daljših odsotnosti. V primeru krajših 
odsotnosti in povečanega obsega dela bomo razmere urejali s 
prerazporeditvijo zaposlenih med enotami ali nadurnim delom. 
Vse morebitne zaposlitve planiramo kot zaposlitve za določen 
čas.
V primeru izpolnjevanja pogojev bo štipendijo prejemala naprej 
študentka, ki je bila izbrana na razpisu za dodelitev štipendije. 

Dežurno  službo bomo v dogovoru z ZZZS še naprej izvajali v 
Lekarni Center Velenje za potrebe Šaleške in Zgornje Savinjske 
doline. 

Strokovno izobraževanje  je nujno za pravilno in kakovostno 
izvajanje našega dela, zato bomo izobraževanje omogočali in 
ga podpirali kot že do sedaj. Izobraževanje bomo izvajali na 
podlagi plana, potrjenega s strani Strokovnega sveta. Vključevali 
se bomo v organizirane oblike izobraževanja in nadaljevali z 
rednimi internimi predavanji. Zagotoviti pa je potrebno prenos 
pridobljenih znanj na vse strokovne delavce. Hiter razvoj 
stroke zahteva od nas stalno strokovno izpopolnjevanje, 
veliko pozornost pa moramo nameniti tudi izobraževanju, ki 

bo pripomoglo k boljši komunikaciji s strankami. Nadaljevalno 
izobraževanje s področja komunikacije s strankami bomo 
organizirali za vse strokovne delavce.
Na področju zakonodaje s področja našega delovanja prihaja 
do številnih sprememb, zato je nujno tudi stalno izobraževanje 
računovodsko administrativnih delavcev.

Poslovni čas lekarn bomo v soglasju z ustanoviteljem in občino, 
kjer ima sedež lekarna, prilagajali delovnemu času ambulant in 
potrebam prebivalcev. 
V letu 2010 trenutno ne predvidevamo sprememb poslovnega 
časa naših lekarn.

Kot do sedaj, bomo dijakom Srednje šole za farmacijo in 
študentom Fakultete za farmacijo s stalnim bivališčem na 
območju MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki 
omogočili opravljanje obvezne prakse. Trenutno še ne vemo, 
koliko dijakov in študentov farmacije bo želelo obvezno prakso 
opraviti v letošnjem letu v Lekarni Velenje. Pripravništvo bomo 
farmacevtskim tehnikom in magistrom farmacije omogočali 
glede na kadrovske možnosti zavoda. 
Eden najpomembnejših ciljev v letu 2010 je pridobitev certifikata 
sistema kakovosti vodenja ISO 9001. Z aktivnostmi za uvajanje 
smo pričeli v letu 2009. Uvedba sistema vodenja kakovosti nam 
bo povečala možnosti spremljanja in izboljševanja kakovosti 
storitev in učinkovitosti poslovanja. Le takšno delo vodi v 
zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

3.1. PLAN INVESTICIJ V LEKARNI VELENJE V LETU 2010
      
      Lekarna Center Velenje   
• telefonska centrala,     

           
• računalniška oprema,     
• zvonec za dežurno službo,    

               
• brezžična dostopna točka za internet,    

           
• stoli v prostoru za svetovanje, računalniški sobi in pisarni
• klima naprava,            
• mešalec za mazila,     

         
• oglasni tabli, 
• stroški dodelave programa za registracijo delovnega časa. 

 

      Lekarna Cankarjeva Velenje     

• izdelava predalnikov za zdravila,          
• izdelava omare za zdravila,
• registrirna ura,
• stroški dodelave programa za registracijo delovnega časa. 

 
      Lekarna Kersnikova Velenje          
 
• računalniška oprema,
• telefonska centrala, 
• stoli za oficino,
• registrirna ura,
• zložljivi voziček,
• stroški dodelave programa za registracijo delovnega časa. 

Lekarna Trebuša                   
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• oglasna tabla na zunanji fasadi,
• registrirna ura,
• stroški dodelave programa za registracijo delovnega časa. 

      Lekarna Šoštanj
• računalniška oprema,
• faks,
• prenova izdajnega pulta,
• registrirna ura,
• stroški dodelave programa za registracijo delovnega časa,
• soudeležba pri prenovi fasade in strehe na objektu 

Zdravstvene postaje Šoštanj, kjer je OE Lekarna Šoštanj v 
deležu 5,91 %  

 
      Lekarna Šmartno ob Paki
• računalniška oprema,
• registrirna ura,  
• stroški dodelave programa za registracijo delovnega časa,
• telefonska centrala, 
• stoli za oficino, pisarno in prostor za svetovanje.

     Uprava Lekarne Velenje
• menjava vrat in podbojev,
• programska oprema Office.

      Skupno stroškovno mesto
• strežnik, programska oprema za zaščito omrežja pred 

neželenimi vdori.

4. STRATEGIJA RAZVOJA LEKARNE VELENJE

Strategija razvoja Lekarne Velenje kot dolgoročno načrtovanje 
poslovanja zavoda mora biti usklajena z Resolucijo o 
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 
»Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev«. Za 
zadovoljnega uporabnika in izvajalca moramo ustvariti pogoje 
za učinkovito in kakovostno delo ter pogoje za motivacijo 
izvajalcev zdravstvenega varstva. Kultura zaposlenih se mora 
razvijati v smislu izboljšanja odnosov do uporabnikov ter 
zavedanja kakovosti dela in učinkovitega ravnanja s človeškimi, 
finančnimi in materialnimi viri. 
Lekarniška dejavnost je del primarne zdravstvene dejavnosti 
in je javna služba, saj je enakomerna dostopnost do zdravil 
ali nasveta farmacevta družbeno pomembna javna dobrina. 
Naša dolgoročna prizadevanja morajo biti naravnana v smeri, 
ki bo omogočala ohranitev tega. Poleg tega moramo slediti 
dolgoročno začrtanim ciljem, kot so dvig kakovosti, učinkovitosti 
dela in povečani odgovornosti zaposlenih v lekarni. Da bi bili 
lahko pri tem uspešni, moramo slediti naslednjim usmeritvam:

1. Naše poslanstvo in vizija morata ostati učinkovita in uspešna 
oskrba prebivalcev s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi 
zdravili ter skrb za njihovo varno in pravilno uporabo. Položaj 
lekarniškega farmacevta je med proizvajalci in predpisovalci 
zdravil na eni strani ter uporabniki na drugi strani. S svojim 
strokovnim znanjem in zavezanostjo kodeksu lekarniške 
deontologije se morajo farmacevti vedno odločati na način, 
da je zagotovljena varnost in korist pacienta. Pri tem nikakor 
ni dopusten pritisk na farmacevta, da bi se zaradi koristi 
zavoda ali osebne koristi odločal v škodo pacienta.

2. Eden od pomembnih korakov do uresničitve zastavljenih 

ciljev je vzpostavitev takšne lekarniške mreže, ki bo 
omogočala prebivalcem enakomerno dostopnost do 
lekarniških storitev. Glede na razvoj in število prebivalcev 
ter začrtanih kriterijev v sprejeti Resoluciji nacionalnega 
plana bi bilo smiselno širiti lekarniško mrežo na območju 
MO Velenje s še eno lekarno. V občinah Šoštanj in Šmartno 
ob Paki ocenjujem, da je dostopnost do lekarniških storitev 
dobra in ne načrtujemo širitve mreže.

3. Že obstoječe lekarne je potrebno stalno posodabljati 
v skladu s predpisi, ki veljajo za področje lekarniške 
dejavnosti ter vlagati v informacijsko podporo. Razvoj stroke 
in zdravstvene dejavnosti na sploh zahteva informacijsko 
dobro podprte lekarne.   

4. Poleg zadostnega števila lekarn je ključnega pomena tudi 
število magistrov farmacije kot nosilcev dejavnosti glede na 
število prebivalcev, ki jih oskrbujejo. Prizadevali si bomo 
za optimalno število kadra glede obsega dela in glede na 
financiranje javne službe s strani ZZZS.

5. Poslovni čas lekarn bomo v soglasju z ustanoviteljem in 
občinami, kjer imajo sedež posamezne lekarne, usklajevali 
z delovnim časom ambulant in s potrebami prebivalcev. 
Tako bo uporabnikom zagotovljena celovita zdravstvena 
oskrba.

6. Da bi lahko sledili razvoju stroke ter pravilno in kakovostno 
izvajali naše delo, bomo velik poudarek namenili 
strokovnemu izobraževanju. Vlaganje v izobraževanje, kjer 
se znanje aktivno vključuje v delo, predstavlja investicijo, ki 
pripomore k dvigu kvalitete dela.

7. Vedno večje potrebe in zahteve uporabnikov, omejeni 
viri, hiter razvoj stroke in drugih vplivov okolja nas vodijo 
v stalen razvoj organiziranja v smeri stabilnosti poslovanja 
in možnosti prilagajanja. Da bi bile spremembe izpeljane 
v pravo smer, to je k zagotavljanju kakovosti storitev, kar 
je temeljni pogoj za zadovoljstvo uporabnikov, uvajamo in 
bomo kasneje zagotavljali sistem vodenja kakovosti ISO 
9001.

8. Preko Lekarniške zbornice Slovenije si bomo v dogovorih 
z ZZZS prizadevali za čim boljše pogodbene pogoje. 
Zavedamo se nujnosti varčevalnih ukrepov na področju 
zdravstvenega varstva, vendar želimo enakopravno 
obravnavo z ostalimi zdravstvenimi izvajalci na področju 
osnovnega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 
Le ustrezno ovrednoteno delo bo omogočilo neoviran 
razvoj stroke in izboljšanje kakovosti naših storitev.

Pri tem ne smemo pozabiti, da lahko trajni uspeh sprememb 
dosežemo samo tako, da bomo osrednjo vlogo namenili 
uporabnikom in zaposlenim.  Zaposlene je potrebno motivirati 
za večjo pripravljenost za spremembe, jim omogočiti primerno 
izobraževanje in jim pokazati nujnosti ter prednosti sprememb.
Da bi naša prizadevanja dosegla svoj cilj, bomo upoštevali 
potrebe naših uporabnikov in sodelovali z lokalno skupnostjo v 
prizadevanjih za optimalno celovito dostopnost do kakovostnih  
storitev zdravstvenega varstva  na primarnem nivoju.          

Velenje, 17. 2. 2010                                         

 Direktorica:
Sabina Grm, mag. farm., s.r.
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K  BILANCI STANJA 

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:                                                                            

           v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2008 2009 Indeks
001 Dolgoro�ne aktivne �asovne razmejitve   
002 Dolgoro�no odloženi stroški razvijanja   
003 Dolgoro�ne premoženjske pravice 8.557 10.320 120,6
004 Usredstveni stroški naložb v tuja 

opredmetena osnovna sredstva 
120.085 270.551 225,3

005 Druga neopredmetena sredstva  
006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj  
007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali 

izdelavi
00 Skupaj AOP 002 128.642 280.871 218,3
01 Popravek vrednosti  AOP 003 22.478 39.442 175,5
00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 106.164 241.429 227,4

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoro�nih aktivnih �asovnih razmejitev 
se je v letu 2009 pove�ala za 152.229 EUR  sedanja vrednost znaša 241.429 EUR. 
Ta sredstva so se pove�ala zaradi vlaganj v novo poslovno enoto Lekarno Trebuša 
Velenje.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremi�nine (AOP 004 in 005)
                                                                v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2008 2009 Indeks
020 Zemljiš�a 35.269 35.269 100,0
021 Zgradbe 930.451 931.649 100,1
022 Terjatve za predujme za nepremi�nine  
023 Nepremi�nine v gradnji ali izdelavi  
029  Nepremi�nine trajno zunaj uporabe  
02 Skupaj AOP 004 965.720 966.918 100,1
03 Popravek vrednosti nepremi�nin AOP 005 274.938 296.212 107,7
02-03 Sedanja vrednost nepremi�nin   690.782 670.706 97,1

Nabavna vrednost nepremi�nin se je v letu 2009 pove�ala za 0,1 % in znaša 966.918 
EUR. Odpisana vrednost nepremi�nin znaša  296.212 EUR, sedanja vrednost pa 670.706 
EUR.
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V poslovnih knjigah so knjižene nepremi�nine posameznih poslovnih enot skupaj s 
stavbo, razen Lekarne Kersnikova Velenje, kjer je funkcionalno zemljiš�e knjiženo 
posebej.
Za nepremi�nine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija 
odložena v ra�unovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne 
osebe zavoda Lekarne Velenje.  

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 
in 007) 

                                            v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2008 2009 Indeks
040 Oprema 718.761 830.210 115,5
041 Drobni inventar 67.280 67.198 99,9
042 Biološka sredstva  
045 Druga opredmetena osnovna sredstva  
046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os  
047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo  
049  Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj 

uporabe.
43.753 43.753 100,0

04 Skupaj AOP 006 829.794 941.161 113,4
05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 653.371 679.002 103,9
04-05 Sedanja vrednost opreme 176.423 262.159 148,6

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2009 
pove�ala za 13,4 % in znaša 941.161 EUR. Odpisana vrednost znaša 679.002 EUR, 
sedanja vrednost znaša 262.159 EUR. 
Ta vrednost se je pove�ala zaradi vlaganj v Lekarno Trebuša Velenje in v ra�unalniško
opremo ostalih poslovnih enot Lekarne Velenje. 

Konti skupine 06 – Dolgoro�ne finan�ne naložbe (AOP 008) 
                                                    v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2008 2009 Indeks
060 Naložbe v delnice v državi 11.288 11.288 100,0
061 Naložbe v delnice v tujini  
062 Druge dolgoro�ne kapitalske naložbe v 

državi
063 Druge dolgoro�ne kapitalske naložbe v 

tujini 
065 Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 

umetniška dela 
069 Oslabitev vrednosti dolgoro�nih finan�nih

naložb
06 SKUPAJ 11.288 11.288 100,0

Vrednost dolgoro�nih finan�nih naložb se ne spreminja, ker ta naložba v delnice ne kotira 
na borzi in ni znana njena poštena vrednost. Število teh delnic NLB, d.d. je 240, njihova 
knjigovodska vrednost znaša 11.288 EUR. Enaka vrednost naložb je knjižena v breme 
virov sredstev na kontu 981. 
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Konti skupine 07–Dolgoro�no dana posojila in depoziti (AOP 009)
Dolgoro�no danih posojil in depozitov Lekarna Velenje nima. 

Konti skupine 08 – Dolgoro�ne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 
Dolgoro�ne terjatve iz poslovanja ni. 

B) KRATKORO�NA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE �ASOVNE
     RAZMEJITVE 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vno�ljive vrednostnice 
(AOP 013) 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnov�ljive vrednostnice znašajo na dan 31.12.2009 
5.198 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom. (Pravilnik o pla�evanju z 
gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 103/2002, 141/2006)

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finan�nih ustanovah (AOP 
014)

Denarna sredstva na ra�unih znašajo na dan 31.12.2009 35.208 EUR, katera so v mejah 
nujne likvidnosti. 

Konti skupine 12 – Kratkoro�ne terjatve do kupcev (AOP 015) 
Kratkoro�ne terjatve do kupcev znašajo 231.071 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,78 % 
celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki. 

Nepla�ane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. 

Prvih pet najve�jih stanj kratkoro�nih terjatev po partnerjih: 
- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana = 136.572 EUR 
- Adriatic Slovenica , d.d., Koper = 49.614,86 EUR 
- Triglav ZZ, d.d., Ljubljana = 25.275,69 EUR 
- Bayer Pharma, d.o.o., Ljubljana = 2.400,00 EUR 
- Vegrad, d.d., Velenje = 6.977,78 EUR 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varš�ine (AOP 016) 
Danih predujmov in varš�in ni. 

Konti skupine 14 – Kratkoro�ne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na�rta
(AOP 017) 

Kratkoro�ne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na�rta znašajo na dan 31.12.2009 
606.300 EUR.

Prvih pet najve�jih stanj kratkoro�nih terjatev po partnerjih: 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana = 598.764 EUR 
- Zdravstveni dom Velenje, Velenje = 5.738 EUR 
- Univerza Ljubljana = 1.375 EUR 
- Dom za varstvo odraslih Velenje = 360 EUR 
- OŠ Antona Aškerca Velenje = 50 EUR 

Vse terjatve so bile poravnane v roku zapadlosti, razen terjatve firme Vegrad d.d., 
Velenje. Za te terjatve smo izstavili  prvi, drugi in tretji opomin, to je opomin pred tožbo. 
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Na opomine nismo dobili nobenega odgovora.                                
    

Konti skupine 15 – Kratkoro�ne finan�ne naložbe (AOP 018) 
Kratkoro�ne finan�ne naložbe znašajo na dan 31.12.2009 1.950.000 EUR in so naslednje: 

                                                    v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2008 2009 Indeks
150 Kratkoro�ne finan�ne naložbe v vrednostne 

papirje
151 Kratkoro�no dana posojila    
152 Kratkoro�no dani depoziti 2.000.258 1.950.000 97,5
155 Druge kratkoro�ne finan�ne naložbe  
15 SKUPAJ 2.000.258 1.950.000 97,5

Kratkoro�ne finan�ne naložbe nastanejo, kot višek denarnih sredstev na ra�unu med  
obdobjem pla�il in nakazil na naš ra�un. Ti depoziti so vezani na kratki rok in po  
najugodnejši obrestni meri, ki je takrat na trgu.

Konti skupine 16 – Kratkoro�ne terjatve iz financiranja (AOP 019) 
Kratkoro�ne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2009 17.977 EUR in sicer 
kratkoro�ne terjatve za obresti v višini 5.159 EUR in pla�ilne kartice v višini 12.977 EUR 
zapadle v januarju 2010. 

Konti skupine 17 – Druge kratkoro�ne terjatve (AOP 020) 
Druge kratkoro�ne terjatve znašajo na dan 31.12.2009 53.365 EUR in so naslednje: 

                                                   v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2008 2009 Indeks
170 Kratkoro�ne terjatve do državnih in drugih 

institucij 
11.949 12.358 103,4

174 Terjatve za vstopni davek na dodano 
vrednost

17.785 41.007 230,6

175 Ostale kratkoro�ne terjatve  
179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoro�nih

terjatev
17 SKUPAJ 29.734 53.365 179,5

Konti skupine 19 – Aktivne �asovne razmejitve (AOP 022) 
Aktivne �asovne razmejitve na dan 31.12.2009 ni. 

C) ZALOGE  
Stanje zalog na dan 31.12.2009 znaša 1.086.033 EUR in so se pove�ale zaradi nove PE 
Lekarne Trebuša Velenje. 
Zaloge zadoš�ajo v povpre�ju za 30 dnevno poslovanje in se vodijo po zadnji nabavni 
ceni.
                                                     v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2008 2009 Indeks
36 Proizvodi-obra�un nabave blaga-zaloge 

blaga
984.417 1.086.033 110,3
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1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D) KRATKORO�NE OBVEZNOSTI IN PASIVNE �ASOVNE RAZMEJITVE 
Konti skupine 20 – Kratkoro�ne obveznosti za prejete predujme in varš�ine (AOP 
035)
Stanj kratkoro�nih obveznosti za predujme in varš�in na dan 31.12.2009 Lekarna Velenje 
nima. 
                                       

Konti skupine 21 – Kratkoro�ne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
Kratkoro�ne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2009 125.069 EUR in se 
nanašajo na obveznost za izpla�ilo pla� za mesec december 2009. Obveznost do 
zaposlenih je bila v celoti poravnana 11. januarja 2010.

Konti skupine 22 – Kratkoro�ne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
Kratkoro�ne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2009 147.164 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 30 dni, v skladu s pla�ilnimi 
pogoji zavoda, kar pomeni, da pri pla�ilu ra�unov koristimo kasa skonto, to je pla�ilo v 
15. dneh od izstavitve ra�una.

Konti skupine 23 – Druge kratkoro�ne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
Druge kratkoro�ne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2009 11.171 EUR in se 
nanašajo na naslednje obveznosti: 
                                                   v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2008 2009 Indeks
230 Kratkoro�ne obveznosti za dajatve 15.751 -29.182 
231 Obveznosti za DDV 36.909 40.161 108,8
231 Kratkoro�ne obveznosti na podlagi izdanih 

menic in drugih pla�ilnih instrumentov 
234 Ostale kratkoro�ne obveznosti iz poslovanja 192 
235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od 

prejemkov zaposlenih 
23 SKUPAJ 52.660 11.171 21,2

Konti skupine 24 – Kratkoro�ne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
na�rta (AOP 039) 
Kratkoro�ne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega na�rta znašajo na dan 
31.12.2009 1.281 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                          v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2008   2009 Indeks
240 Kratkoro�ne obveznosti do MZ 144 173 120,1
241 Kratkoro�ne obveznosti do prora�unov

ob�in
-1.022 -963 -94,2

242 Kratkoro�ne obveznosti do posrednih 
uporabnikov prora�una države 

1.269  

243 Kratkoro�ne obveznosti do posrednih 
uporabnikov prora�unov ob�in

2.043 2.071 101,4

244 Kratkoro�ne obveznosti do ZZZS in ZPIZ  
 - ZZZS  
24 SKUPAJ 2.434 1.281 52,6
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Konti skupine 25 – Kratkoro�ne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
Kratkoro�nih prejetih posojil Lekarna Velenje nima.

Konti skupine 26 – Kratkoro�ne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
Kratkoro�ne obveznosti iz financiranja ni.

Konti skupine 29 – Pasivne �asovne razmejitve (AOP 043) 
Na kontih pasivnih �asovnih razmejitev ostaja premija dodatnega pokojninskega  
zavarovanja pla�ana v mesecu januarju 2010. 

E) LASTNI VIRI IN DOLGORO�NE OBVEZNOSTI 

Konti skupine 92 – dolgoro�ne pasivne �asovne razmejite  
Dolgoro�ni pasivnih �asovnih razmejitev nimamo. 

Konti skupine 93 – dolgoro�ne rezervacije 
Na kontih podskupine 935 – druge dolgoro�ne rezervacije imamo obra�unane prispevke 
za invalide nad kvoto, kateri se ne pla�ajo – smo oproš�eni po Zakonu o zaposlovanju 
invalidov. Ta sredstva v višini 45.064 EUR so namenjena za izboljšanje delovnih pogojev 
zaposlenih invalidov. 

Konti skupine 96 – Dolgoro�ne finan�ne obveznosti
Dolgoro�nih finan�nih obveznosti na dan 31.12.2009 Lekarna Velenje nima.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na 
dan 31.12.2009 1.599.995 EUR. 
Pove�anja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

          v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  
stanje na dan 31.12.2008      1.329.980
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ob�ine
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani 
ustanovitelja
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev 
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda
za izveden nakup osnovnih sredstev 

37.636

+ dodatna sredstva za investicije 271.217
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomeš�a v breme 
obveznosti do virov sredstev

38.838

stanje na dan 31.12.2009 1.599.995

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoro�ne finan�ne naložbe 
Obveznosti za dolgoro�ne finan�ne naložbe znašajo 11.288 EUR. 
Obveznosti za dolgoro�ne finan�ne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 
06+07+08 (AOP 008+009+010). 
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Konti skupine 985- presežek prihodkov nad odhodki
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 
stanje na dan 31.12.2008 3.229.408
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup 
osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na 
podskupino 980 

37.636

+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2009 (iz priloge 3 
– AOP 889) 

308.481

- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2009 (iz priloge 3 – 
AOP 890)
- razporeditev presežka za investicije v letu 2010 po sklepu 
sveta zavoda – na kontu 985001 

74.335

- razporeditev presežka za investicijsko vzdrževanje v letu 
2010 po sklepu sveta zavoda na kontu 985002 

12.413

stanje na dan 31.12.2009 3.229.037

Stanje na kontih skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri 
ustanovitelju v skladu s Pravilnikom o na�inu in rokih usklajevanja terjatev po 37. �lenu
Zakona o ra�unovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003). Izpis podatkov, ki se 
usklajujejo, vsebujejo podatke o stanju obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 
31.12.2008,  pove�anja in zmanjšanja osnovnih sredstev v teku leta 2009.
Na kontih izvenbilan�ne evidence je še ostalo del garancij iz leta 2000 za dobro izvedbo 
investicije v višini 382 EUR. Dodatno pa sta v letu 2009 poknjižena menica z meni�no izjavo 
v vrednosti 4.429 EUR od firme ESITEL d.o.o., Celje in ban�na garancija v vrednosti 10.000 
EUR od WG Projektiranje, d.o.o., Ljubljana. 
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2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

Celotni prihodki doseženi v letu 2009 so znašali 13.033.152 EUR  in so bili za 7,3 % višji od 
doseženih v letu 2008 in za 0,8 % nižji od na�rtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,1 %, finan�ni prihodki 0,4 %, drugi prihodki 0,5 %. 

Finan�ni prihodki so znašali 51.666 EUR, ki smo jih prejeli iz naslova prejetih obresti za 
ob�asno vezane depozite prostih sredstev. 

Drugi prihodki so znašali 61.096 EUR. To so refundacije pripravnikov, prihodki iz preteklih 
let in prihodek v višini 10.000 EUR za kritje investicijskih stroškov od firme WG 
Projektiranje , d.o.o.Ljubljana. 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

Celotni odhodki doseženi v letu 2009 so znašali 12.724.671 EUR in so bili za 6,9 % višji od 
doseženih v letu 2008 in za 0,30 % nižji od na�rtovanih.

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2009 znašali 11.154.909 
EUR in so bili za 8,0 % višji od doseženih v letu 2008 in za 0,5 % nižji od na�rtovanih. Delež 
v celotnih odhodkih znaša 87,7%.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2009 znašali 1.448.786 EUR in so bili za 7,1 % višji od 
doseženih v letu 2008 in za 1,9 % višji od na�rtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 
11,4.%.

Povpre�no število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2009 je znašalo 43 zaposlenih, in 
se je v primerjavi z letom 2008 pove�alo za 3 zaposlene oz. za 7,5 %. 

Povpre�na bruto pla�a je znašala 2.088 EUR in se je ostala enaka v primerjavi s preteklim 
letom. 

V preteklem letu je bilo izpla�ano 672 EUR regresa za letni dopust na delavca.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE so v letu 2009 znašali 69.089 EUR in so bili za 3,0 % višji 
od doseženih v letu 2008 in za 21,8 % višji od na�rtovanih. Delež stroškov amortizacije v 
celotnih odhodkih znaša 0,5 %. V tem delu amortizacije so vklju�eni tudi odpisi drobnega 
inventarja.
Amortizacija je obra�unana po predpisanih stopnjah v znesku 101.439 EUR:
- del amortizacije, ki je bil vra�unan v ceno znaša 62.601 EUR (kon�ni rezultat skupine 

462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

znaša 38.838 EUR (podskupina 980).

4.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2009 obra�unan v znesku 
24.867 EUR in sicer je 58 % manjši kot v letu 2008. Vzrok je nov Pravilnik o pridobitni in 
nepridobitni dejavnosti, kjer je javna služba izlo�ena iz obdav�itve.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2009 obra�unani v znesku 26.971 EUR. 
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2.3. POSLOVNI IZID 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 308.481 EUR. Doseženi poslovni izid je za  22,3 % ve�ji od doseženega v 
preteklem letu in za 18,9 % manjši od planiranega.  

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov  po 
na�elu denarnega toka 

Izkaz prihodkov in odhodkov po na�elu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinan�nih prihodkov in odhodkov. 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 152.589 EUR. Ta presežek 
odhodkov nad prihodki je nastal iz naslova investicijskih vlaganj. 

2.3.2. Pojasnila k izkazu ra�una finan�nih terjatev in naložb dolo�enih uporabnikov

V Izkazu finan�nih terjatev in naložb je prikazano samo dano posojilo Mestni ob�ini Velenje 
v vrednosti 1.100.000 EUR, katero je bilo konec leta 2009 tudi v celoti vrnjeno. 

2.3.3. Pojasnila k izkazu ra�una financiranja dolo�enih uporabnikov

Izkaz ra�una financiranja dolo�enih uporabnikov prikazuje samo presežek odhodkov nad 
prihodki v vrednosti 152.589 EUR iz izkaza prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov 
po na�elu denarnega toka.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti

            v EUR, brez centov 
LETO 2008 LETO 2009 

Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid 
javna služba    9.595.233   9.589.634            5.599  10.139.547  10.138.251           1.296 
tržna dejavnost    2.556.880   2.310.309        246.571    2.893.605    2.586.420       307.185 
Skupaj zavod 12.152.113 11.899.973        252.170 13.033.152 12.724.671       308.481 

Poslovni izid dosežen v letu 2009 pri izvajanju javne službe znaša 1.296 EUR, iz naslova 
izvajanja tržne dejavnosti pa 307.185 EUR. 

V letu 2009 je bilo izpla�anih 253.880 EUR za pla�ilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu, kar znaša 75,4 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike 
med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2009. 

Datum: 17.02.2010 

Pomo�nik direktorja za finance:     Direktorica: 
Jelka Štorgelj, oec.                            Sabina Grm, mag.farm. 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                              Faza: PREDLOG   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 
in 2009 (ZIPRSO809 – D, Uradni list RS, št. 96/09), Uredbe o plačah direktorjev 
v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 113/10), Pravilnika o 
merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja (Uradni 
list RS, št. 57/09) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji  __ seji, dne _______________ 
sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 

uspešnost direktorici Lekarne Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače 
za delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje  Sabini Grm, 
mag. farm. za leto 2009 v višini 70 % dveh osnovnih mesečnih 
plač direktorice.

2. člen
Delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska, 
do katerega je direktorica upravičena in znaša bruto 1.117,37 
EUR.

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

Številka: 110-01-08/2004-10-560
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga za izplačilo dela plače za delovno uspešnost 
direktorici Lekarne Velenje je:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki v poglavju 

»Delovna uspešnost« opredeljuje, da izplačilo dela plače 
za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, 
pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih 
določi pristojni minister,

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009, 
ki opredeljuje izplačilo delovne uspešnosti v višini 3/12 
letnega zneska, do katerega je direktor upravičen,

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki v prvem 
odstavku 8. člena določa, da se direktorjem v javnih 
zavodih del plače za delovno uspešnost izplača enkrat 
letno na podlagi poslovnega poročila in sicer za delovno 
uspešnost v preteklem letu, 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva 
(Uradni list RS, št. 57/09, v nadaljevanju Pravilnik), ki določa 
merila za določitev višine dela plače za delovno uspešnost 
direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva,  

- Letno poročilo o delu Lekarne Velenje za leto 2009 
(poslovno in finančno poročilo),

- Sklep Sveta zavoda Lekarne  Velenje z dne 25.2.2010. 
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorice Lekarne 
Velenje se določi na podlagi naslednjih meril:

-  Poslovna uspešnost – največ 40% skupne ocene, ki je 
sestavljena: gospodarno poslovanje zavoda, izkazano z 
letnim poslovnim poročilom in merjeno s prihodki/odhodki, 
dosežen kazalec 1 in več=20%, usklajenost realiziranega 
programa javne zdravstvene službe s finančnim 
načrtom zavoda in določili splošnega dogovora = 5 %, 
kazalnik učinkovitosti določen s stopnjo obremenjenosti 
zdravstvenega kadra= 5 %, pridobivanje dodatnih prihodkov 
za opravljanje javne službe iz donacij in ostalih prejetih 
sredstev Evropske unije za opravljanje javne službe nad 
0,1 % celotnega prihodka zavoda in pridobivanje dodatnih 
prihodkov za delo javne zdravstvene službe oziroma glede 
na preteklo leto za najmanj 10 % = 10 %, povečanje obsega 
ali zahtevnosti storitev pri izvajanju javne zdravstvene 
službe z vpeljavo novih organizacijskih ali tehnoloških 
rešitev=10%. Iz poslovne uspešnosti je upravičena prva, 
druga in tretja  alinea – 20%.

Obrazložitev: prva alinea: gospodarno poslovanje zavoda, 
izkazano z letnim poslovnim poročilom-dosežen presežek 
prihodkov nad odhodki pri izvajanju javne službe in prodaje 
blaga in storitev na trgu; druga alinea: v letu 2009 je Lekarna 
Velenje presegla finančni načrt in opravila več storitev kot ji 
je bilo določeno v pogodbi o izvajanju storitev s strani ZZZS 
in področnem dogovoru za leto 2009; tretja alinea: kazalnik 
učinkovitosti kaže na vse večjo obremenjenost zdravstvenega 
kadra, kar izkazujejo s številom izdanih receptov na farmacevta 
iz ur, številom prodanega ostalega blaga na zaposlenega iz ur, 
in s številom izdanih računov na zaposlenega iz ur v povprečju 
na leto 2009 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2008.
-  Kakovost in strokovnost izvajanja javne službe – največ 30 % 

skupne ocene, ki je sestavljena:vpeljan sistem spremljanja 
kakovosti = 10%, dokumentirano preverjanje zadovoljstva 
uporabnikov storitev in izboljšave glede na preteklo leto = 
10%, dokumentirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih 
in izboljšave glede na preteklo leto = 10%. Iz kakovosti 
in strokovnosti izvajanja javne službe je upravičena prva,  
druga in tretja alinea – skupaj 30%.

Obrazložitev: prva alinea: vpeljan sistem spremljanja kakovosti 
– izvedena je bila notranja revizija s kadrovskega področja, 
obračuna plač in drugih prejemkov v Lekarni Velenje, 
kvalitetno izvajanje delovnih postopkov v skladu z navodili za 
delo oziroma v skladu z dobro lekarniško prakso in trenutno 
veljavnimi predpisi, redno izvajanje strokovnih nadzorov po 
enotah, dopolnjevanje in spremljanje registra tveganj, kjer 
imamo opredeljena pomembna področja in procese poslovanja 
zavoda, v okviru katerih se ugotavlja in ocenjuje tveganje so: 
področje upravljanja zavoda, področje lekarniškega poslovanja 
in finančno računovodsko področje. V zvezi s tveganji se 
najprej opredelijo ključni cilji poslovanja zavoda in zastavljeni 
ukrepi/aktivnosti (strategija) za doseganje teh ciljev. Za vsak 
cilj posebej pa se skušajo prepoznati in opredeliti tveganja. Z 
vpeljavo tega sistema kakovosti so se postopki delovanja zelo 
izboljšali, kakor tudi kvaliteta poslovanja zavoda. Vse je dobra 
osnova za pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001:2008, kjer 
so že aktivno v postopku pridobivanja, druga alinea: izvedeno 
preverjanje zadovoljstva uporabnikov storitev v mesecu 
novembru in decembru 2009 v vseh enotah Lekarne Velenje, 
tretja alinea: izvedeno preverjanje zadovoljstva zaposlenih 
Lekarne Velenje v mesecu novembru 2009.
-  Razvojna naravnanost – največ 30% skupne ocene, ki je 

sestavljena: izvedba ali priprava na izvedbo investicijskih 
in investicijsko vzdrževalnih del za samostojno vodenje 
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investicije ali za sodelovanje z zunanjim investitorjem = 
10%, izvajanje novih storitev s širitvijo dejavnosti = 10%, 
sprejet     dolgoročni  razvojni  načrt dela zavoda in njegovo 
izvajanje = 10%. Iz razvojne naravnanosti je upravičena 
prva in tretja alinea – 20%.

Obrazložitev: prva alinea:samostojno vodenje investicije 
– izgradnja nove lekarne – Lekarna Trebuša Velenje v 
Nakupovalnem centru Velejapark, tretja alinea: izdelava 
dolgoročnega razvoja lekarniške dejavnosti na območju, ki ga 
pokriva javni zavod Lekarne Velenje (tri občine) v sodelovanju 
z ustanoviteljem Mestno občino Velenje. Predvidena širitev 
zavoda s še eno lekarniško enoto na območju Mestne občine 
Velenje.
Seštevek izpolnjenih meril določenih v odstotku znaša 70%. 
Direktorici pripada del plače za delovno uspešnost, če vsaj 
delno izpolni vsako posamezno merilo iz tega pravilnika. 
Tako pripada direktorici 70 % dveh osnovnih mesečnih plač, 
delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska  do 
katerega je direktorica upravičena in znaša bruto 1.117,37 
EUR.
Iz obrazložitve in prilog je razvidno, da so izpolnjeni vsi navedeni 
pogoji, zato predlagamo Svetu Mestne občine Velenje, da 
predlagani sklep sprejme. 

Velenje, dne 17.3.2010

Pripravila:                                                                                  
Nevenka LEMPL, viš.upr.del., s.r.

                                  Svetovalka III.  za zdr. in soc.
                             
     
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) predlagam 
Svetu, da ta sklep sprejme.     

                                                                                                   
                Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.

Svet zavoda Lekarne Velenje je na svoji 4. seji  dne 25. 02. 
2010 obravnaval prošnjo za dodelitev delovne uspešnosti za 
direktorico. 

Po razpravi  je bil sprejet naslednji

s k l e p :

Svet zavoda Lekarne Velenje potrdi izplačilo delovne uspešnosti 
direktorici za leto 2009. 

                                                                                      
 Predsednica sveta zavoda:                                                       

                                      Monika Svoljšak, mag.farm.

Vročiti:
- 1 x direktorica
- 1 x pomočnik direktorja za finance
- MO Velenje
- 1 x arhiv
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POROČILO 
o delu Javnega zavoda Galerija Velenje za leto 2009

A POSLOVNO PORO�ILO GALERIJE VELENJE .............................................................................

1 SPLOŠNI DEL ..................................................................................................................................

1.1 UPRAVLJAVSKA STRUKTURA...............................................................................................................................

Direktorica: 
Stanislava Pangerši�
univ. dipl.prof. književnosti 

Kustosinja: 
mag. Milena Koren-Boži�ek, muzejska svetnica 
univ. dipl.um. zgod. 

Kustosinja: 
Kornelija Križni�, višja kustosinja 
univ. dipl. um. zgod. 

1. 2 POSLANSTVO  IN VIZIJA .....................................................................................................................................

Galerija kot muzejsko-galerijski prostor predstavlja, hrani in dokumentira polpreteklo in živo produkcijo na 
razli�nih podro�jih sodobne umetnosti (predvsem lokalnega in nacionalnega pomena). Organizira in predstavlja 
najvidnejše sodobne likovne ustvarjalce (dobitnike najvišjih priznanj), predstavlja najboljše likovne prakse z 
upoštevanjem pestrosti in raznolikosti ustvarjanja (abstrakcija, figuralika, kiparstvo).  
Sodeluje pri skupinskih projektih in prenosu velikih razstav nacionalnega pomena.  
Galerija in Gorenje, d. d. kot soustanovitelj pripravljata skupne programe na podro�jih, ki imajo še poseben 
pomen za promocijo kulture v tujini ali za promocijo dobrih praks s podro�ja oblikovanja v Gorenju. 
Galerija kot javni zavod z zasebno soudeležbo predvideva kontinuirano sodelovanje s podjetji v Šaleški dolini 
(Premogovnik, TEŠ, ESO TECH, FORI…) s poudarkom sodelovanja na podro�ju politike razstavne dejavnosti in 
domiselnega delovanja na podro�ju sponzorstva in donatorstva. 
Galerija bo prostor za uvajanje novejših vizualnih praks, povezanih s podro�jem novih medijev (digitalna 
umetnost, video, k odpiranju novih polj umetnosti), ki so blizu današnji mladi generaciji (fotografija, instalacije).  
Galerija bo prostor za nove in drzne razstave s podro�ja arhitekture.  
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V Galeriji na�rtujemo tudi izobraževalne in popularizacijske teme, namenjene ciljnim skupinam (dijaki, u�enci, 
predšolski otroci).  
Prostori muzejev in galerij se odpirajo za živahen dialog med najnovejšimi družbenimi vprašanji in tradicionalnimi 
umetniškimi praksami.  

1.3 PODRO�JA DELOVANJA .....................................................................................................................................

- Postavitev razstav 
- Publiciranje v strokovnih revijah, katalogih, �asopisih in internetnih straneh. 
- Pedagoški in popularizacijski programi 
- Spodbujanje in organiziranje likovnih izobraževanj, organiziranje ogledov pomembnih razstav doma in v 

tujini.
- Ustanovitev prodajne Galerije in galerijske kavarne 

2 POSEBNI DEL - PORO�ILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSREDNIH 
UPORABNIKOV PRORA�UNA................................................................................................................

2.1 PRAVNI STATUS ...............................................................................................................................................

Galerija je javni zavod. 

2.2 NARAVNANOST ZAVODA A NA DOLGORO�NE CILJE, KI IZHAJAJO IZ NACIONALNIH PROGRAMOV IN PODRO�NIH STRATEGIJ ......

- Sistemati�no nadgrajevanje zbirk z novimi problemskimi predstavitvami in spremljajo�imi strokovnimi 
razstavami 

- Spodbujanje strokovnih analiz in interpretacije slovenske likovne umetnosti 
- Pozornost do donatorjev 
- Skrb za odpiranje likovnih ateljejev v tujini 
- Organiziranje razstavnih in festivalskih programov in projektov 
- Spodbujanje vrhunske ustvarjalnosti s podpiranjem nadarjenih umetnikov iz doma�ega in širšega okolja 
- Organizacija reziden�nih udeležb umetnikov iz tujine in naših umetnikov v tujini 
- Vzgajanje ob�instva s pedagoškimi in z andragoškimi prijemi 
- »Skrb za kakovostno podobo urbanih in ruralnih okolij – kulturna politika naj spodbudi stroko, da bo sprejela 

normative za to, da vpliv komercializma ne bi bil tako uni�ujo�. Skrb za podobo slovenskega oblikovanja, 
zagotavljanje strokovnih opor za kakovostne arhitekture in opreme novogradenj, podpiranje programov, ki 
bodo �rpali sredstva iz mednarodnih virov, povezovanje likovnega podro�ja s podro�jem kulturnega turizma, 
sodelovanje zasebnega kapitala z javnimi zavodi, mednarodne izmenjave.« 
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2.3 LETNI CILJI, KI SO BILI ZASTAVLJENI V PROGRAMU DELA ZA LETO 2009........................................................................

- Vidno dvigniti prepoznavnost Galerije z odli�nim in kakovostnim programom, v lokalnem in nacionalnem 
okolju; 

- Pove�ati delež vzgojnih programov za mlade, vzgojitelje in vse, ki vodijo druge ljudi; 
- Oblikovati privla�ne programe za razli�ne ciljne publike; 
- Na novo odpreti polje za širše družbeno – humanisti�ne teme in dialoge v prostorih Galerije; 

2.4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V LETU 2009..........................................................................

Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2009 je bila Galerija uspešna z odli�nim in kakovostnim programom, ki je 
po svoji kakovosti presegel lokalne okvirje. Organizacija vrhunskih razstav:  Metka Krašovec, »Dvajset let 
pozneje«, Andrej Jemec, Silvan Omerzu. Dejavnost Galerije je bila velikokrat predstavljena v medijih, tudi  30-
minutna oddaja Podoba podob na nacionalni TV. 

2.5.  PEDAGOŠKI PROGRAM – PREDAVANJA, VODSTVA

V Galeriji smo gostili Beti Žerovc na temo Kurator in sodobna umetnost, Lili Šturm – MGL je predavala na temo, 
kako muzeji in galerije nagovarjajo svoje obiskovalce. Dr. France Bu�ar  je govoril o svoji knjigi Slovenci in 
prihodnost. Ob zaklju�ku multimedijskega projekta Staneta Špegla smo se pogovarjali na temo Spomeniki – 
Sprava z dr. Spomenko Hribar, dr. Tonetom Kregarjem in še drugimi. Za likovne pedagoge Velenja je kustosinja 
Kornelija Križni� predstavila pedagoški program Galerije Velenje.  
V okviru Galerije so organizirana javna vodstva in obeležitev vseh pomembnih kulturnih praznikov. (8. februar, 
mednarodni dan muzejev itd.) 
Ob vsem  naštetem pa vzporedno potekajo tudi javna vodstva po Galeriji, pedagoški program in lutkovne 
predstave za otroke v sodelovanju s Festivalom Velenje. 
V letu 2009 so bile razstave pripravljene v dveh razstaviš�ih: v Galeriji Velenje in razstaviš�u Gorenje. Kustosi 
Galerije so delali tudi na posameznih projektih zunaj tega prostora (mag. Milena Koren - Boži�ek je bila kustosinja 
Napotnikove  razstave v Muzeju premogovnika Velenje, sodelovala  pa je tudi pri pripravi stalne razstave Ivana 
Napotnika v Mayerjevi vili v Šoštanju in pri razstavi Risba na Slovenskem v Mestni Galeriji Ljubljana). 

2.6 NEPRI�AKOVANO STANJE IN POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.......................................................................

Delo je potekalo po zastavljenih ciljih. 
2.7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI V PRETEKLEM LETU .......................

Z uspehom smo zadovoljni in stremimo še k boljšim rezultatom, zlasti pri animiranju potencialnih obiskovalcev 
in pri vzgajanju mladih. 
2.8 OCENA GOSPODARNOSTI IN U�INKOVITOSTI POSLOVANJA...........................................................................................
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V letu 2009 smo si prizadevali gospodarno ravnati, ampak v prvem letu samostojnosti Galerije še nismo imeli 
pravega vpogleda v odhodke in prihodke Galerije. 

2.9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ......................................................................................................

Redno smo nadzorovali javne finance. 
2.10 POJASNILA NA PODRO�JIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI IN ZAKAJ NISO BILI DOSEŽENI.................................

Zastavljeni cilji niso bili doseženi na podro�ju obiskanosti Galerije. Prav temu podro�ju bomo v prihodnjih letih 
posve�ali še posebno pozornost.  
2.11 OCENA U�INKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODRO�JA................................................................................................

V letu 2009 smo poskušali povezovati kulturo in gospodarstvo na podro�ju likovne umetnosti (Gorenje) in to 
bomo nadaljevali v naslednjih letih v smislu pridobivanja novih donatorjev in sponzorjev. 

V letu 2009 je Galerijo obiskalo 7590 ljudi, v razstaviš�u Gorenja Servis in razstaviš�u Gorenja (upravna 
stavba) pa 2400 ljudi.   

3 ZAKLJU�NI DEL 

3.1.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO�ENIH UPORABNIKOV 

PO NA�ELU DENARNEGA TOKA 

I) PRIHODKI  PO NA�ELU DENARNEGA TOKA 

Prihodki so bili realizirani v višini 113.573 €. Celotni prihodki so bili namenjeni za                  

izvajanje javne službe.

VRSTA PRIHODKA  LETO  2008 LETO  2009 INDEKS  

Prejeta  sredstva iz državnega prora�una 0 3.000 0

Prejeta  sredstva iz  ob�inskega

prora�una 0 76.704 0

Prejete obresti 0 25 0

Prejete donacije iz doma�in virov 0 33.844 0
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PRIHODKI PO NA�ELU DENARNEGA TOKA    2009

3%

67%

0%

30%
Prejeta  sredstva iz državnega
prora�una
Prejeta  sredstva iz  ob�inskega
prora�una
Prejete obresti 

Prejete donacije iz doma�in
virov

 Slika 1: Struktura prihodkov v odstotkih 

II) ODHODKI  PO NA�ELU DENARNEGA TOKA 

Odhodki po na�elu denarnega toka so bili realizirani v višini 110.391 €. Vsi odhodki so 

bili namenjeni za izvajanje javne službe. 

VRSTA ODHODKA LETO  2008 LETO  2009 INDEKS  

Pla�e in drugi izdatki zaposlenim 0 62.179 0

Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 0 10.191 0

Izdatki za storitve za izvajanje javne 

službe 0 34.159 0

Investicijski odhodki 0 3.881 0
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ODHODKI PO NA�ELU DENARNEGA TOKA  2009

56%

9%

31%

4%

Pla�e in drugi izdatki
zaposlenim
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
Izdatki za storitve za izvajanje
javne službe
Investicijski odhodki

Slika 2:  Struktura odhodkov po na�elu denarnega toka v odstotkih 

III) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
     Presežek prihodkov nad odhodki po na�elu denarnega toka znaša  3.182 €.  

3.1.2 IZKAZ RA�UNA FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB DOLO�ENIH

UPORABNIKOV 

V izkazu ra�una finan�nih terjatev in naložb dolo�enih uporabnikov realizacije ni bilo. 

3.1.3 IZKAZ RA�UNA FINANCIRANJA DOLO�ENIH UPORABNIKOV 

     V izkazu ra�una financiranja dolo�enih uporabnikov  je izkazana realizacija v višini        

3.182€.

3.1.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

A)PRIHODKI OD POSLOVANJA  

V izkazu prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana 

realizacija prihodkov v višini 133.428 €. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev se 

nanašajo na prihodke prejete iz prora�unov in donacij.
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VRSTA PRIHODKA  LETO  2008 LETO  2009 INDEKS  

Prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 0 133.402 0

Finan�ni prihodki 0 26 0

     D)CELOTNI ODHODKI 

V izkazu  prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana        

realizacija odhodkov v višini  121.457 €. 

VRSTA ODHODKA LETO  2008 LETO  2009 INDEKS  

Stroški blaga,  materiala in storitev 0 39.968 0

Stroški dela 0 81.489 0

O) PRESEŽEK ODHODKOV  

Presežek odhodkov je izkazan v višini 11.971 €    

3.1.5 STANJE IN GIBANJE DOLGORO�NIH FINAN�NIH NALOŽB IN 

POSOJIL

V izkazu  stanje in gibanje dolgoro�nih finan�nih naložb in posojil realizacije ni bilo. 

3.1.6 STANJE IN GIBANJE OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 

Javni zavod Galerija Velenje je od ustanovitelja Mestne ob�ine Velenje v letu 2009 prejel 

sredstva v upravljanje v višini  1.072.413 €.  Od tega je znašala zgradba 245.591 €, 

oprema 35.131 € in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 791.691 €.  Od tega je 

bila obra�unana amortizacija v višini 194.350 €. Znesek neodpisane vrednosti osnovnih 

sredstev prejetih v upravljanje znaša 878.063 €. 
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SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE  OD MOV

23%

74%

1%1% 1%0%

Zgradbe

Umetniška dela

Pohištvo

Druga oprema

Pisarniška oprema

Drobni inventar

      Slika 3 :  Vrsta sredstev prejetih v upravljanje v odstotkih 

3.1.7  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO�ENIH UPORABNIKOV 

D) PRIHODKI OD POSLOVANJA

V izkazu prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana 

realizacija prihodkov v višini 133.428 €. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev se 

nanašajo na prihodke prejete iz prora�unov in donacij.

VRSTA PRIHODKA  LETO  2008 LETO  2009 INDEKS  

Prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 0 133.402 0

Finan�ni prihodki 0 26 0
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PRIHODKI DOLO�ENIH UPORABNIKOV 2009

133.402; 100%

26; 0%

Prihodki od prodaje proizvodov
in storitev
Finan�ni prihodki 

   Slika 4: Prihodki v odstotkih in zneskih  

  N) CELOTNI ODHODKI 

V izkazu  prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana        

realizacija odhodkov v višini  121.457 €. 

VRSTA ODHODKA LETO  2008 LETO  2009 INDEKS  

Stroški blaga,  materiala in storitev 0 39.968 0

Stroški dela 0 81.489 0
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ODHODKI DOLO�ENIH UPORABNIKOV 2009

2%

30%

55%

9%
4%

Stroški materiala

Stroški storitev

Pla�e in nadomestila pla�

Prispevki za socialno varnost
delodajalcev
Drugi stroški dela

Slika 5:  Odhodki v odstotkih 

    O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

     Presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 11.971 € in ostaja nerazporejen. 

PRESEŽEK  PRIHODKOV NAD ODHODKI LETO  2008 LETO  2009 INDEKS  

Presežek prihodkov nad odhodki 0 11.971 0

POJASNILA PRIPRAVILA:     DIREKTORICA : 

mag. Zdenka Višnjar               Stanislava Pangerši�
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POROČILO 
Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 

za leto 2009
UVOD

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Velenje je vpisan v sodni register pod številko 
registerskega vložka št.19901168. Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Zdravstveni dom Velenje, je sprejel Svet mestne občine 
Velenje ( št.7/93)  ob soglasju Sveta občine Šoštanj in Sveta 
občine Šmartno ob Paki. V sedanji obliki posluje od pripojitve 
Zobozdravstva Velenje, dne 31.12.1997.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
- osnovno zdravstveno dejavnost,
- specialistično ambulantno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo 

zdravniki,
- druge zdravstvene dejavnosti (diagnostični laboratorij, 

patronažna služba in nega na domu, fizioterapija z delovno 
terapijo in  nevrofizioterapijo, reševalna služba),

- nemedicinsko dejavnost ( poslovne funkcije, vzdrževanje, 
čiščenje, pranje),

- raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju 
naravoslovja.

Zdravstveni dom Velenje  dogovarja zdravstvene programe za 
Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob 
Paki.
Vse od zgoraj naštetih dejavnosti se izvajajo v Zdravstvenem 
domu Velenje. V zdravstvenih postajah Šoštanj in Šmartno ob 
Paki se izvajajo splošne ambulante ter dispanzer za otroke 
in šolsko mladino,  diagnostični laboratorij,  zobozdravstvo 
za  odrasle in mladinsko zobozdravstvo z zobotehničnim 
laboratorijem. Enkrat tedensko je v ZP Šoštanj tudi ambulanta 
defektologa – govornega terapevta.
Od 1.7.2009 smo del programa specialistične dejavnosti 
ortodontije prepustili v izvajanje Zgornjesavinjskemu 
zdravstvenemu domu v  Mozirju.
 
Organi zavoda so:
- direktor, 
- svet zavoda, 
- strokovni svet in 
- disciplinska komisija.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega direktorja, 
ki predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
poslovanja.

Svet zavoda je sestavljen iz 11 članov in sicer: 
- predstavniki ustanovitelja 4 člani; od katerih imenuje dva 

Mestna občina Velenje, po enega Občina Šoštanj in Občina 
Šmartno ob Paki,

- predstavniki uporabnikov 2 člana, ki ju imenuje Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije,

- predstavniki delavcev javnega zavoda 5 članov.

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti od:
- ZZZS - Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 
- zdravstvenih zavarovalnic – Vzajemne, Adriatic, Triglav, 
- s prodajo storitev na trgu,
- ustanovitelja,
- drugih – donatorji, samoplačniki, finančni prihodki in drugi 

prihodki.

Po Zakonu o računovodstvu je zavod pravna oseba javnega 
prava. Po Odredbi o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta sodi med 
določene uporabnike enotnega kontnega načrta, po Zakonu o 
javnih financah pa med posredne proračunske uporabnike.

POSLOVNO POROČILO  ZA LETO 2009

ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
ZAVODA

Zakonske in druge pravne podlage , ki pojasnjujejo delovno 
področje zavoda so:
-  Zakon o zavodih,
-  Zakon o zdravstveni dejavnosti,
-  Zakon o zdravniški službi,
-  Določila Splošnega dogovora za leto 2009 z  vsemi Aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za 
pogodbeno leto 2009 z ZZZS in vsemi Aneksi.

IZHODIŠČA ZA IZVAJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Zakon o zdravstveni dejavnosti določa vrsto in  sistem 
financiranja. Zavod, pristojne zbornice, Združenje zdravstvenih 
zavodov ter ministrstvo, pristojno za zdravstvo,  vsako leto 
sprejmejo Splošni dogovor, s katerim določijo program 
zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje in 
oblikovanje cen v Republiki Sloveniji  .
Za prvo tromesečje je veljala pogodba iz leta 2008, s 1.4.2009 
dalje pa pogodba, ki izhaja iz določil Splošnega dogovora za 
leto 2009.
V letošnjem letu se je gospodarska kriza močno odražala 
tudi na področju zdravstvene dejavnosti. Vlada RS je ob 
sprejetju Splošnega dogovora 2009, od 1. 4. dalje znižala cene 
zdravstvenih storitev za 2,5 % in ob soglasju sindikatov ukinila 
izplačevanje delovne uspešnosti.
S podpisom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru z dne 
30.07.2009 je znižala priznane plače za 1 plačni razred, 
zmanjšala dodatke iz 12. člena SD in zmanjšala sredstva za 
amortizacijo, kot kalkulativni element cene za 20%. Ukrepi so 
veljali za nazaj od 1.5.2009 dalje.

V decembru 2009 je bil sprejet Aneks št. 2 k Splošnemu 
dogovoru, ki zvišuje vrednost bruto plač v programih za osnovno 
zdravstveno dejavnost  in specialistično ambulantno  dejavnost 
za 1 plačni razred in velja od 1.10.2009 dalje.
Prav tako povečuje sredstva za laboratorij v standardu splošne 
ambulante za 22%, v dispanzerju za otroke in šolarje za 32% in 
v dispanzerju za žene za 79%.
Povečuje sredstva  za RTG v standardu zobozdravstvo za 
odrasle za 133% in za mladinsko zobozdravstvo za 84%. 
Sprememba  velja od 1.11.2009 dalje.
Izvajalci zdravstvenih storitev Aneksov k Splošni pogodbi nismo 
podpisali.
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IZHODIŠČA ZA IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI

Planiranje zdravstvenih storitev, ki niso povezane z izvajanjem pogodbenih določil z Zavodom, temelji na razpoložljivem številu 
timov, na doseženi realizaciji iz preteklih let in  oceni povpraševanja po  zdravstvenih storitvah. 

REALIZACIJA DELOVNEGA  PROGRAMA

Osnovna Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2009 je bila podpisana šele v začetku septembra. Sporno 
vprašanje so bile pogodbene kazni. Menimo,  da so pogodbene kazni nedopustne saj ni predvidenega pravnega varstva oziroma 
ni možnosti ugovora izvajalca na ugotovitve nadzora in na izrečeno pogodbeno kazen. Arbitraža  je naš predlog zavrnila. S 
1.7.2009 smo podpisali Aneks št. 1 k Pogodbi , ker zaradi upokojitve ortodonta odstopamo Zdravstvenemu domu v Mozirju 0,35 
tima programa ortodontije , ki gravitira na Zgornjesavinjsko populacijo.
S podpisom Aneksa št. 2 k Pogodbi smo od 1.11.2009 dalje dogovorili 0,5 ekipe za izvajanje programa dejavnosti splošne 
ambulante v Centru za varstvo odraslih Topolšica.
Zaradi standardizacije programov na področju zdravstvene vzgoje, se je s 1.1.2009 zmanjšalo število priznanih izvajalcev za 4,45 
izvajalca.

 V letošnjem letu smo prejeli od financerja ZZZS  obračun storitev v mesecu maju za obdobje januar - marec, v mesecu septembru 
za obdobje  april - junij  in konec januarja 2010 obračun za obdobje  julij –december.
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Opravljene zdravstvene storitve v primerjavi s planiranimi  fizičnimi kazalci

A.   Programi, ki se dogovarjajo po pogodbi z ZZZS 

I. Osnovna zdravstvena dejavnost

Dejavnost, ki se izraža v količnikih iz obiskov

• Količniki iz obiskov: splošne ambulante, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske 

plan realizacija Indeks R/P 

793.077 812.322 102,4 

� Dejavnost, ki se izraža v to�kah: patronaža, nega na domu, dispanzer za mentalno zdravje, 
fizioterapija in del delovne terapije. Del delovne terapije je pla�an v pavšalu v programu razvojne 
ambulante. 

plan realizacija Indeks R/P 

518.532 608.152 117,3 

� Dejavnost, ki je priznana v pavšalih: splošna ambulanta v socialnem zavodu, dežurna služba, 
zdravstvena vzgoja, razvojna ambulanta, nujna medicinska pomo�, center za zdravljenje 
odvisnosti in nujni reševalni prevozi. Program je izražen v številu delavcev iz ur.  

plan realizacija Indeks R/P 

44,65 44,65 100,0 

� Reševalna služba – nenujni prevozi 

plan realizacija Indeks R/P 
ne nujni  488.349 to�ke 
prevozi na dialize in na Onkol. 
inšt.        523.380 km 

687.621 to�ke 

508.163 km 

140,8

97,1

Odstopanja nastajajo, ker na trenutne potrebe pacientov ni mogo�e vplivati, temve� je potrebno 
prepeljati vse napotene paciente. 

� Zobozdravstvena dejavnost 

Zobozdravstvena dejavnost, ki se izraža v to�kah

plan  realizacija  Indeks R/P  
544.441 568.267 104,4 

� Zobozdravstvena dejavnost, ki je priznana v pavšalu (zobozdravstvena vzgoja – program se 
izraža v št. delavcev iz ur) 

plan ZZZS realizacija Indeks R/P 
3,15 4,28 135,9 
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II. Specialisti�na zdravstvena dejavnost 

� Specialisti�na ambulantna dejavnost: internistika, pulmologija, ortopedija, psihologija, ORL, 
dermatologija,  diabetologija,  pediatrija, ambulanta za bolezni dojk. 

to�ke
plan realizacija Indeks R/P 
201.542 172.370 85,5 

obiski
plan realizacija Indeks R/P 

16.334 16.305 99,8 

� Dejavnost ultrazvoka , rentgenologije in mamografije, ki se spremlja v to�kah in s 
številom preiskav. 

to�ke
plan realizacija Indeks R/P 
114.073 108.370 95,0 

preiskave
plan realizacija Indeks R/P 

21.678 17.840 82,3 

B.   Druge medicinske storitve, opravljene za trg - to�ke

� dispanzer  medicine dela, prometa in športa,  laboratorij, RTG , patronaža in nega na domu, 
specialisti�ne ambulante, splošne ambulante in dispanzerji 

to�ke
plan realizacija Indeks R/P 
252.065 270.255 107,2 

� Zobozdravstvena dejavnost - to�ke 

plan realizacija Indeks R/P 
38.530 38.806 100,7 

� Nenujni reševalni prevozi – to�ke, KM 

plan realizacija Indeks R/P 
15.496  to�ke 15.496 to�ke 100,0 

V osnovni dejavnosti smo programe dosegali 100% ali celo presegali.
S 1.7.2009 smo prešli na nov zdravstveni informacijski sistem, ki nam je povzro�al velike težave  pri 
evidentiranju in fakturiranju  zdravstvenih storitev ter spremljanju podatkov za potrebe plansko analitske 
službe. Zato so pri podatkih možna tudi odstopanja. 

RA�UNOVODSKI  IZKAZI  S POJASNILI 

V skladu z Zakonom o ra�unovodstvu sta ra�unovodska izkaza : 
� Bilanca stanja s prilogami: 
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Stanje in gibanje  neopredmetenih  sredstev in opredmetenih  osnovnih sredstev (priloga  
1/ A), 
Stanje in gibanje dolgoro�nih finan�nih naložb in posojil (priloga 1/B), 

� Izkaz prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov s prilogami: 
Izkaz prihodkov  in odhodkov  dolo�enih uporabnikov po na�elu denarnega toka (priloga 
3/A),
Izkaz ra�una  finan�nih terjatev in naložb dolo�enih uporabnikov (priloga 3/A-1), 
Izkaz ra�una financiranja dolo�enih uporabnikov (priloga 3/A-2), 
Izkaz prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B). 

1.    BILANCA STANJA 

Bilanca stanja je ra�unovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na 
dan 31.12.2009. 

1.1. SREDSTVA 

A.) Dolgoro�na sredstva in sredstva v upravljanju 

       Neopredmetena dolgoro�na sredstva 

Konto    naziv konta                                                      2008              2009           Indeks                       
003        dolgoro�ne premoženjske pravice                     86.060             88.468  102,8     
010        Popravek vrednosti                                          68.665             72.483 105,6 
003-010 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev        17.395             15.985 91,9 

Med neopredmetenimi dolgoro�nimi sredstvi izkazujemo premoženjske pravice, katerih nabavna vrednost 
se je v letu 2009 pove�ala v višini 2.408 eurov za dograditev ra�unalniške programske opreme v  finan�ni
službi. Sedanja vrednost znaša 15.985 eur. 

Nepremi�nine

Konto       naziv konta                                                      2008                2009              indeks 
020      zemljiš�a v upravljanju                                          83.598              83.598 100,0  
021      zgradbe                                                           8.351.524         8.500.653 101,8 
023      nepremi�nine v izgradnji                                      145.467            404.218 277,9 
02        skupaj                                                             8.580.589         8.988.469 104,8 
031      popravek vrednosti nepremi�nin                         2.582.607         2.821.837 109,3 
02-03  sedanja vrednost nepremi�nin                             5.997.982         6.166.632   102,8 

Nabavna vrednost zgradb se je v letu 2009 pove�ala v višini 149.128 eur zaradi prenove �akalnice 
laboratorija v Velenju in prenove Zdravstvene postaje Šoštanj V. faza. Nepremi�nine v izgradnji so 
404.218 eur in zajemajo vrednost pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo metadonske 
ambulante in pokritega prehoda ter prenovo zdravstvenega informacijskega sistema in komunikacijskega 
omrežja-on line, ki se bo zaklju�ilo v letu 2010. Sedanja vrednost nepremi�nin je 6.166.632 eur in je 
zmanjšana za popravek vrednosti, ki je obra�unan po predpisanih amortizacijskih stopnjah. 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Konto          naziv konta                                                    2008                   2009         indeks 
040              oprema                                                   5.203.341           5.114.103 98,3 
041              drobni inventar                                           820.435              868.342 105,8 
045              druga opredmet. osn. sredstva                        7.597                  7.597 100,0  
04                skupaj                                                    6.031.373            5.990.042         99,3 
05                popravek vrednosti                             4.770.342            4.827.300         101,2 
04-05           sedanja vrednost opreme                      1.261.031            1.162.742         92,2 
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V letu 2009 smo nabavili  medicinsko opremo v vrednosti 140.041 eur, ra�unalnike in ra�. oprema v višini 
80.782 eur ter ostalo opremo in drobni inventar v vrednosti  137.608 eur. Popisna komisija je predlagala 
v odpis in prodajo iztrošeno opremo po nabavni vrednosti 354.974,44 eur in enakim popravkom 
vrednosti. Sedanja vrednost opreme znaša 1.162.742 eur. 

Dolgoro�ne finan�ne naložbe 
Na dan 31.12.2009 imamo 867  delnic Nove Ljubljanske banke v skupni nabavni vrednosti 7.742 eur. 

B) Kratkoro�na sredstva in aktivne �asovne razmejitve 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnov�ljive vrednotnice  
Stanje gotovine v blagajni na dan 31.12.2009 je 265 eur in je v skladu z blagajniškim maksimumom. 

Dobroimetje pri bankah in drugih finan�nih ustanovah 
Finan�no poslovanje zavoda poteka v elektronski obliki preko odprtega podra�una na UJP Žalec. Na dan 
31.12.2009 znašajo denarna sredstva na podra�unu  852.329 eur. 

Kratkoro�ne terjatve do kupcev 
Kratkoro�ne terjatve do kupcev znašajo 555.939 eur. To so terjatve do Vegrada v višini 290.038 eur, 
Vzajemna  70.151 eur, Adriatic 47.301 eur, HTZ Velenje 27.357 eur. Terjatev do Vegrada je v tožbenem 
postopku. Ostale terjatve so manjše vrednosti. Stanje terjatev predstavlja  4,9% celotnega prihodka. 

Dani predujmi in varš�ine
Dani predujmi in varš�ine znašajo na dan 31.12.2009 7.324 eur in predstavljajo vnaprej pla�ane stroške 
za strokovne revije in nakup kopalnih kart v Termah Olimje. 
Kratkoro�ne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na�rta
Kratkoro�ne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na�rta znašajo na dan 31.12.2009 75.266 eur in 
se nanašajo na terjatve posrednih in neposrednih prora�unskih uporabnikov. To so terjatve za refundacije 
stroškov  za opravljene mrliške oglede., ZZZS ter SPIZ. 

Kratkoro�ne finan�ne naložbe 
To so sredstva na odpoklic v višini 50.000 eur, ki so naložena pri Delavski Hranilnici . 

Kratkoro�ne terjatve iz financiranja 
So  kratkoro�ne terjatve iz naslova obresti v vrednosti 8.906 eur . 

Druge kratkoro�ne terjatve 
Kratkoro�ne terjatve znašajo 53.372 eur in se nanašajo na terjatve za refundacijo boleznin, invalidnin in 
vstopnega ddv-ja. 

Konto     naziv konta                                                        znesek 
170         kratkoro�na terjatev do ZZZS                          14.317 
170         kratkoro�ne terjatve do invalid.pok.zav.        38.998 
174         terjatev za vstopni ddv                                                57 
 17          skupaj                                                                  53.372 

Aktivne �asovne razmejitve 
So razmejeni stroški za naro�nino revije IKS ter vrednotnice v višini 3.285 eur. 

C.) Zaloge 

Stanje zalog v skladiš�u na dan 31.12.2009 znaša 50.368 eur .zavod vrednoti zaloge po povpre�nih
cenah. Zalog nedokon�anih proizvodov zavod nima. V tabeli so prikazane le tri vrste materiala z najve�jo
vrednostjo zalog v skladiš�u.
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Vrsta zalog                          stanje na dan          stanje na dan                  indeks 
                                               31.12.2008               31.12.2009                   09/08 
pisarniški mat.        10.708 11.299 105,5 
laboratorijski mat.                   2.356                              2.092                         88,8 
zdravila in sanit.mat.            27.553                            28.619                        103,9

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D.) Kratkoro�ne obveznosti in pasivne �asovne razmejitve 

Kratkoro�ne obveznosti za prejete predujme in varš�ine
Stanje kratkoro�nih obveznosti za prejete predujme in varš�ine znaša na dan 31.12.2009 454 eur. 

Kratkoro�ne obveznosti do zaposlenih 
Kratkoro�ne obveznosti do zaposlenih znašajo 529.297 eur in se nanašajo na obveznost za izpla�ilo pla�,
podjemnih  pogodb in ostalih prejemkov za mesec december. Obveznost je bila v celoti poravnana v 
mesecu januarju 2010. 

Kratkoro�ne obveznosti do dobaviteljev 
Na dan 31.12.2009 je stanje kratkoro�nih obveznosti do dobaviteljev  280.575 eur. Obveznosti 
poravnavamo po zakonsko dolo�enih 15 dnevnih pla�ilnih rokih .Neporavnanih obveznosti zavod nima. 

Druge kratkoro�ne obveznosti iz poslovanja 
Stanje obveznosti je 173.698 eur in se nanaša na obveznosti za dajatve od pla� delodajalca, odtegljajev 
zaposlenih  in DDV-ja. 

Kratkoro�ne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega na�rta
Na postavki se izkazujejo obveznosti do posrednih in neposrednih prora�unskih uporabnikov, ki na dan 
31.12.2009 znašajo 27.136 eur. 

Lastni viri in dolgoro�ne obveznosti 
Stanje kontov skupine 92- dolgoro�ne pasivne �asovne razmejitve znaša 531.201 eur. Del sredstev- 
227.110 eur se nanaša na zadržane prispevke invalidov nad kvoto, ki so namenjena za investiranje za 
potrebe  invalidov. Ostali del sredstev se nanaša na prejete donacije namenjene nadomeš�anju stroškov 
amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila pridobljena iz tega vira. 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
Stanje na  kontu 980  je 7.306.283 eur in zajema sredstva MO Velenje, ob�ine Šoštanj in ob�ine Šmartno 
ob Paki, ki so ustanoviteljice zavoda. Stanje je usklajeno z ustanoviteljicami v skladu s pravilnikom o 
na�inu in rokih usklajevanja terjatev po 37. �lenu zakona o ra�unovodstvu. 

Presežek prihodkov nad odhodki 
Postavka zajema kumulativni znesek presežka prihodkov nad odhodki v višini 148.768 eur za pretekla leta 
in 4.994 eur presežka prihodka nad odhodki za leto 2009. 

Zavod nima postavk v izvenbilan�ni evidenci. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLO�ENIH UPORABNIKOV  

                                             
 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Zavod evidentira prihodke in odhodke v skladu z zakonskimi dolo�ili po na�elu poslovnega dogodka in po 
na�elu denarnega toka. 
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Prihodki                                            Realizacija        Plan            Realizacija     Indeks      Str. 09     
                                                           2008                2009            2009                R09/P       v % 

-iz obveznega zavarovanja                    7.651.399       7.846.000      7.686.811            97,97     68,23 
-iz naslova priprav.,specializacij..              309.453          320.000         334.606          104,56      2,97 
-iz dodatnega prostovoljnega zav.          1.290.627       1.328.000      1.338.153          100,76     11,88 
-iz dopla�il do polne cene,nadstand., 
 od samopla�.,ostali pl.,konvencije         1.153.309       1.220.000      1.174.125            96,24    10,42 
-drugi prihodki od prodaje storitev            568.987          541.800         655.003          120,89      5,81 
-finan�ni prihodki                                      49.240           20.000           39.165          195,83      0,35 
-prihodki od prodaje blaga,mat, prevred.      40.397           20.000           38.122          190,61     0,34 
SKUPAJ prihodki                                  11.063.412    11.295.800     11.265.985           99,74   100,00 

Celotni prihodki v letu 2009 so znašali 11.265.985 eur in so bili za 1,8 % višji od doseženih v letu 2008 
ter za 0.26% nižji od na�rtovanih in so odraz  sprejetih ukrepov Vlade RS. 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,3%, finan�ni prihodki 0,35% in drugi prihodki od prodaje blaga, 
materiala in prevrednotovalni prihodki 0,34 % celotnega prihodka. Finan�ni prihodki znašajo 39.165 eur, 
ki smo jih prejeli iz naslova obrestovanja sredstev na vpogled in kratkoro�nih depozitov, obra�una
zamudnih obresti in od prihodka dividend. 
Nepla�ani prihodki so kratkoro�ne terjatve do kupcev višini 555.939 eur in kratkoro�ne terjatve do 
uporabnikov enotnega kontnega na�rta v vrednosti 75.266 eur, kar skupno predstavlja 4,9 % celotnega 
prihodka.

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

Celotni odhodki doseženi  v letu 2009 so znašali 11.260.991 eur in so bili za 3,17% višji glede na preteklo 
leto ter 0,39% višji od na�rtovanih. 

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,45% in drugi odhodki 0,55% celotnih odhodkov. Finan�ni odhodki 
so v strukturi odhodkov zanemarljivi. 

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2009 znašali 2.705.803 eur in so bili za 5,4% nižji od 
doseženih v letu 2008 in za 7,8% nižji od na�rtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 
24,03%.
Stroški materiala so znašali 1.020.336 eur in so za 1,62% nižji glede na predhodno leto. Njihov delež v 
celotnih odhodkih je 9,06%. Stroški storitev so znašali 1.685.466 eur in so za 7,55 % nižji glede na leto 
2008. V strukturi skupnih odhodkov predstavljajo 14,97%. 

Stroški dela 
V postavki stroški dela se izkazujejo pla�e in nadomestila pla�, prispevki za socialno varnost delavcev ter 
drugi stroški dela ( regres, jubilejne nagrade, prevozi na delo ,malice ..) 
Stroški dela so v letu 2009 znašali 7.860.932 eur in so bili za 6,9% višji glede na preteklo leto in za 
3,63% višji od na�rtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 69,81%. 
Povpre�no število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2009 je znašalo 275 zaposlenih in se je v 
primerjavi z letom 2008 pove�alo za 10 zaposlenih oziroma za 3,77%. 

Stroški amortizacije so v letu 2009 znašali 631.900 eur in so bili višji za 3,1% od doseženih v letu 
2008 in za 2,07% višji od na�rtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5,61%. 
Amortizacija ni bila sfinancirana v celoti. Vsa amortizacija je bila obra�unana po predpisanih stopnjah v 
znesku 736.407 eur. Od tega je bilo knjžene v breme vira na konto 462 v višini 631.900 eur, v breme 
obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na konto 980 v višini 96.438 eur in v breme sredstev prejetih 
donacij na konto 92 v višini 8.069 eur.  

Ostali drugi stroški so bili v letu 2009 obra�unani v višini 49.794 eur in so za 10,66% nižji glede na 
preteklo leto. Nanašajo se na stroške štipendij ,finan�nih pomo�i, �lanarina združenju. 
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Drugi odhodki so znašali 12.544 eur in se nanašajo na pla�ilo denarnih kazni ob finan�nih nadzorih po 
pogodbi ZZZS in pla�ilo odškodnin. 

POSLOVNI IZID 

                                          leto 2008                       leto 2009                   Indeks 09/08 
Prihodki                              11.063.412                     11.265.985                101,83 
Odhodki                              10.914.644                11.260.991                103,17 
Poslovni izid                             148.768                            4.994                    3,36 
Delež presežka v CP                    1,34%                            0,04% 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 
4.994 eur. 

Zavod je poslovno leto zaklju�il brez primanjkljaja. Na slab poslovni izid sta vplivala predvsem dva 
ukrepa:
-    Sprejeti Aneks št. 1 k  Splošnem  dogovoru za  leto 2009,  z  navedenimi ukrepi, ki veljajo za nazaj od   
     1.5.2009  dalje   in  
- V  letu   2008  sprejeta   standardizacija   programov   na  podro�ju  zdravstvene  vzgoje,  ki  pomeni     

zmanjšanje  števila  izvajalcev  zdravstvene  vzgoje v letu 2009 , kar  posredno vpliva  na zmanjšanje    
      prihodka  za  122.000  eur na letni ravni. 

OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

Ocena notranjega nadzora javnih financ je bila pripravljena po Metodologiji za pripravo Izjave o oceni 
notranjega nadzora javnih financ in je sestavni del zaklju�nega ra�una. Zavod nima organizirane lastne 
notranje revizijske službe. Vsako leto  preko pooblaš�enih revizijskih hiš izvajamo notranji revizorski  
nadzor. Kot  najugodnejša revizijska hiša je bila tokrat  izbrana ABC Revizija,družba za revizijo in sorodne 
storitve d.o.o., Ljubljana. Izbiro je  v imenu �lanov združenja  izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije.  Podro�je revidiranja se  nanaša na davek od dohodka pravnih oseb.   

KADER

V letu 2009  je bilo, po povpre�nih stanjih zadnjega v mesecu, zaposlenih 292,5  delavcev, od tega 2 
delavki v krajšem delovnem �asu – 8 ur/teden oziroma 20 ur/teden. Po stanju konec leta je bilo 
zaposlenih _297_ delavcev z upoštevanjem krajše zaposlitve, od tega _34__ delavcev za dolo�en �as. V 
delovno razmerje je bilo sprejetih _35__ delavcev, _24_ delavcem je prenehalo delovno razmerjem, od 
tega je bilo _3_ delavcev upokojenih, _3_ delavci so prekinili delovno razmerje na lastno željo, _16_
delavcem pa je poteklo delovno razmerje za dolo�en �as. 

Po podatkih iz obra�una pla� je  bilo izpla�anih pla�  v breme zavoda za   275 delavcev iz ur,  od teh je 
bilo izpla�anih   nadomestil  v breme zavoda zaradi bolezni in poškodb za 8,9 delavcev iz ur.
Refundacije so bile  obra�unane  za 11,5 delavcev iz ur, od teh je bilo za  7,2 delavcev iz ur na osnovi 
invalidnin.

IZOBRAŽEVANJE - Štipendiranje: 
Zavod je v letu 2009 štipendiral  __8_   študentov na medicinski fakulteti  in 1 študentka pedagoške 
fakultete-program surdologije od tega 

-  3 študenti stomatologije (1 študent kon�al nov. 2009, 1 študent absolvent, 1 študentka 3.letnik) 
-  5 študentov medicine in sicer: 

1 študentka med.     -     2. letnik 
1 študentka med.     -     4. letnik 
1    študentka med.     -     6. letnik 
2    študenta med.       -     absolventa 
1    študentka surdologije - 4. letnik 
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Druge oblike izobraževanja na dan 31.12.2009 
5 zdravnikov opravlja specializacijo iz družinske medicine, 2 zdravnici specializirajo iz pediatrije, 1 delavka 
opravlja specializacijo iz klini�ne psihologije. 
Zaposleni so se izobraževali tudi v okviru razli�nih organiziranih oblik izobraževanja in sicer na seminarjih, 
posvetih, kongresih, simpozijih, u�nih delavnicah. 

Pripravništvo:
_19_ pripravnikov je bilo sprejetih v delovno razmerje za dolo�en �as za opravljanje pripravništva .Od 
tega :  _15_ zdravstvenih tehnikov, _1_  diplomirana delovna terapevtka, _3  zobozdravniki pripravniki. 

Izobrazbena struktura zaposlenih 
stopnja izobrazbe št. zaposlenih struktura % Indeks 

 2008 2009* 2008 2009 2009/08

VIII strokovna izobrazba  29 28 10,03 9,42 97 
VII strokovna izobrazba  54 56 18,68 18,85 103,7 
VI strokovna izobrazba 32 32 11,07 10,77  100 
V strokovna izobrazba 135 144 46,71 48,48 106,7 
I – IV strokovna izobrazba 39 37 13,49 12,45 94,4 
Skupaj 289 297 100 100 102,8

* Trenutni pregled stanja kadra iz leta 2009  je bila posledica upokojitev  ob koncu leta, ki so bile 
nadomeš�ene v letu 2008. 

PORO�ILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

Stroški teko�ega vzdrževanja so se nanašali predvsem na zamenjavo podov v višini 15.128 
eur,servisiranje in popravila komunikacijske opreme v višini 25.441, servisiranje in popravilo rtg in 
diagnosti�nih aparatov v vrednosti 14.064 eur, servis in popravilo dvigal v višini 30.333 eur ter servis in 
popravilo avtomobilov v znesku 51.569 eur. 

Investicijska vlaganja  smo izvajali v obsegu razpoložljivih virov, predvsem iz lastnih amortizacijskih 
sredstev.
V letu 2009 smo nabavili  opremo v višini 358.431 eur. Od tega predstavljajo ve�ja vlaganja v medicinsko 
opremo v višini 140.041 eur (fizioterapevtski aparat, defibrilator,analizator), v ra�unalnike in ra�unalniško 
opremo v vrednosti 80.782 eur in v nemedicinsko opremo v višini 61.020 eur (pisarniško in drugo 
pohištvo, fotokopirni stroj, oprema za vzdrževanje in �iš�enje, hlajenje). 
Aktivirana je bila investicija v Zdravstveni postaji Šoštanj V. faza v višini 103.718 eur, ki je zajemala : 
celotno prenovo vhoda in stopniš�a na J strani stavbe, novo zasteklitev stopniš�a, talno in stensko 
prenovo hodnika v nadstropju (zobozdravstvene ambulante), namestitev dvigala, specializiranega za 
prevoz invalidov na vozi�kih. Zdravstveni dom je pri prenovi sofinanciral v 9,8% deležu dolo�enem v 
investicijskem elaboratu. 
Prenovili smo �akalnico laboratorija v Velenju v vrednosti 45.410 eur. 
V drugi polovici leta smo prešli na prenovo Zdravstvenega informacijskega sistema in 
telekomunikacijskega omrežja za ON – line sistema v skupni vrednosti 256.954 eur.  
Investicija na podro�ju ureditve metadonske ambulante , nadzidava ZD za dializni center, CINDI in 
specialisti�ne ambulante  - I. faza je bila v letošnjem letu ustavljena zaradi nezagotovljenih sredstev s 
strani ob�ine in Ministrstva za zdravje . 

Pripravila:       Direktor zavoda 
Vodja ra�.fin.sl.                                                               Jože Zupan�i�, dr.med., 
Vlasta Zupan�i�, dipl .ekon.                                               spec.spl.med. 
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POROČILO  
o stanju kohezijskih projektov Šaleške 

doline »Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške 
doline« in »Dograditev in obnova na sistemu 
odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Šaleški 

dolini«
Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob 
Paki, bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju na področju 
vodooskrbe ter odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda, realizirale številne investicije.

Na področju vodooskrbe se bomo poskušali približati naslednjim 
strateškim in operativnim ciljem:

- zagotovitev 100-odstotne priključenosti prebivalcev na 
vodovodne sisteme;

- stalno varovanje vodnih virov;
- zanesljivejše čiščenje pitne vode na treh čistilnih 

napravah;
- zmanjševanje vodnih izgub;
- zagotoviti celostno in zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno 

vodo.

Na področju odvajanja in čiščenja se bomo skušali približati 
naslednjim strateškim in operativnim ciljem:

- postavitev optimalnega koncepta odvodnje in čiščenja 
odpadnih voda na vseh področjih; 

- izločitev potokov in padavinskih voda iz kanalizacijskih 
sistemov; 

- izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda; 
- izboljšanje kakovosti pitne vode; 
- izboljšanje varnosti pred onesnaževanjem iz kanalizacije; 
- izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva; 
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na 

obravnavanem območju. 

Za dosego teh ciljev so bili izdelani strateški razvojni dokumenti 
komunalnih dejavnosti do leta 2022. Izvedba teh projektov 
zahteva ogromno finančnih sredstev. 

Kot ena izmed možnosti financiranja komunalne infrastrukture 
so finančna sredstva Evropske unije (v nadaljevanju: EU), 
in sicer iz kohezijskega sklada, strukturnih skladov in drugih 
finančnih institucij. Te možnosti je Šaleška dolina v preteklosti 
že izkoriščala in za gradnjo komunalne infrastrukture pridobila 
nepovratna sredstva ter kredite pod izredno ugodnimi pogoji. 
 
Vodijo se aktivnosti in postopki za kandidaturo za kohezijska 
sredstva EU v finančni perspektivi 2007 – 2013 za naslednja 
projekta:

- Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške doline
- Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja 

odpadnih vod v Šaleški dolini.

S strani lokalne skupnosti je bil postavljen koordinator projektov 
za izvedbo postopkov kandidature, pripravo vse dokumentacije 

do črpanja sredstva  in izgradnje investicij.

Prve aktivnosti na omenjenih projektih segajo v konec leta 
2005, konkretneje pa v mesec maj 2006, ko je bila  izdelana 
Predinvesticijska študija in posredovana Ministrstvu za okolje 
in prostor RS (v nadaljevanju: MOP) z namenom, da se vključi v 
nacionalni program, kar se je v sredini leta 2006 tudi zgodilo.

Pri izdelavi dokumentacije so upoštevani pogoji oziroma kriteriji 
za financiranje iz sredstev kohezijskega sklada. Ti pogoji so:

- okoljski vidik projekta;
- uvrščenost v nacionalni program države prijaviteljice;
- podpora lokalnih skupnosti;
- celovitost projekta;
- vrednost projekta nad 10 milijonov evrov (o projektih 

vrednih nad 25 milijonov evrov se odloča v Bruslju);
- financiranje samo magistralnih in primarnih omrežij;
- vrednost pod 800 evrov na PE pri investiciji;
- čistilna naprava  za odpadne vode nad 2000 PE;
- ekonomska upravičenost projekta (razmerje med donosi in 

stroški, NSV, ISD in vrsto drugih kazalcev);
- vsa potrebna investicijska, tehnična, upravna in ostala 

dokumentacija;
- drugi pogoji.

Komunalno podjetje Velenje je izdelalo večino projektne 
dokumentacije za investicije, katere so predmet kohezijske 
vloge in koordiniralo ustrezne postopke. Prav tako je vodilo 
pravne posle za upravne postopke, vključno s pripravo in 
podpisovanjem služnostnih pogodb za vse posamezne 
projekte. 

Tako je bilo v imenu občin, poleg nenehnega spremljanja navodil 
in usmeritev s strani Evropske komisije (v nadaljevanju: EK), 
MOP, Ministrstva za finance RS in vladnih služb ter tesnega 
sodelovanja z izdelovalcem dokumentacije, potrebno izdelati 
in pripraviti naslednje dokumente, ki so pogoj za uspešno 
kandidaturo na kohezijskih skladih EU:

1. Predinvesticijske študije.
2. Uvrstitev projekta v nacionalni program.
3. Idejne študije in idejne zasnove ter lokalne operativne 

programe.
4. Dokument identifikacije investicijskih projektov.
5. Predinvesticijske zasnove.
6. Študija izvedljivosti projekta.
7. Študija stroškov in koristi.
8. Vloga za pridobitev sofinanciranja iz kohezijskega sklada.
9. PGD in PZI dokumentacija, vključno z gradbenimi 

dovoljenji.
10. Investicijski program.

Po pozitivni odločbi  EK in Republike Slovenije MOP o dodelitvi 
sredstev pa je potrebna še:

11.  Izvedba javnih razpisov za oddajo del skladno z veljavno 
zakonodajo.

Za oba projekta sta bili pridobljeni tudi zaključni poročili evropske 
pobude JASPERS v katerih ugotavljajo, da sta primerna za 
dodelitev kohezijskih sredstev in služita za lažje odločanje na 
EK.
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Trenutno stanje obeh projektov je naslednje:

A. Projekt »Celovita oskrba s pitno vodo Šaleške doline« 

Za ta projekt je bila pripravljena vsa dokumentacija in je bil usklajen ter potrjen tako s strani MOP kot tudi s strani Službe vlade za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: SVLR), 19.3.2010 pa je bil uradno posredovan na EK v Bruselj. 

Za strateške odločitve je bil v okviru občin imenovan projektni svet. Za izvedbo samega projekta pa sta bili imenovani projektna in 
operativna skupina. Prav tako je pripravljena »Pogodba o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi operacije« in »Navodilo o poteku 
dokumentacije in plačil pri izvedbi operacije.«
Projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški« dolini je nedeljiv in celovit projekt treh občin in vsebuje gradnjo : 

- 3 čistilnih naprav za pitno vodo;
- daljinski nadzor vodovodnega sistema in
- 43 km vodovodnega omrežja. 

Viri financiranja so naslednji:

Pri tem je potrebno omeniti, da je DDV v celoti prikazan v deležih lokalnih skupnostih, ki pa si ga lahko poračunajo. Tako bo realni 
delež lokalnih skupnostih brez DDV pol manjši in bo znašal 18 % od skupne vrednosti naložbe. 

Po predvidevanjih bomo najverjetneje v roku treh mesecev dobili tudi pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev s strani EK, vključno 
s pogodbo o financiranju in pogodbo o financiranju lastnega dela s strani RS MOP. 

V tem času pripravljamo razpisni tender za javno naročilo in izbor izvajalcev del. 

Načrtujemo objavo razpisov za izvedbo del v začetku poletja,  izbor izvajalca del pa v jeseni, tako da bomo lahko z gradnjo pričeli 
še pred koncem tega leta.

Predviden zaključek vseh del na tem projektu je v letu 2014 oziroma 2015.

B. Projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Šaleški dolini«

Tudi za ta projekt je bila izdelana in pripravljena vsa dokumentacija, vključno s pridobljenim pozitivnim mnenjem evropske pobude 
JASPERS.

Trenutno potekajo še usklajevalni sestanki z MOP glede končne vsebine in sestave same vloge. Žal, kot trenutno kaže, bo iz vloge 
zaradi preredke poseljenosti izpadlo področje Občine Šmartno ob Paki in dela Občine Braslovč.

VIRI FINANCIRANJA VREDNOST V EVRIH z DDV 
KOHEZIJSKI SKLAD 23.935.665 
LOKALNE SKUPNOSTI 13.327.847 
RS MOP 4.223.942 
SKUPAJ 41.487.454 

STRUKTURA VIDOV FINANCIRANJA

KOHEZIJSKI 
SKLAD; 

23.935.665; 
58%

RS MOP; 
4.223.942; 

10%

LOKALNE 
SKUPNOSTI; 
13.327.847; 

32%
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Končno odločitev in sestavo vloge bomo izvedeli predvidoma v začetku meseca maja tega leta, ko bomo lahko pripravili in oddali 
tudi čistopis vloge.

Ob pozitivni odločbi o sofinanciranju kohezijskega sklada EK in RS MOP bomo izvedli razpise za oddajo del v jesenskem obdobju 
s predvidenim začetkom del v začetku 2011 in s končanjem v letu 2014 oziroma 2015.

Zaključek

Z načrtnim pristopom, dobro pripravljeno tehnično dokumentacijo, ekipo strokovno usposobljenega kadra, z dobro organizacijo 
dela in izvedenim celotnim postopkom kandidature, se lahko pridobijo tudi znatna nepovratna kohezijska sredstva EU ter sredstva 
državnega proračuna. S tem bomo dosegli zastavljene dolgoročne razvojne cilje, kar je zagotoviti prepotrebna vlaganja v obnove, 
posodobitve ter novogradnjo komunalnih sistemov, s čimer bomo zagotavljali kvalitetno neprekinjeno oskrbo uporabnikov ob 
sprejemljivi ceni komunalnih storitev.

KOORDINATOR PROJEKTA
Vodja službe za investicijski inženiring KPV

Mag. Branko NAVERŠNIK, univ.dipl.ekon.
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A Poro�ilo o delu Zavoda KSSENA za leto 2009 

1 Poslovno in programsko upravljanje Zavoda KSSENA 

1.1 Poslovno upravljanje 

1.1.1. Finan�no poslovanje 
Zavod KSSENA se je v letu 2009 financiral s sredstvi ustanoviteljev (MO Velenje, MO Celje, 
MO Slovenj Gradec in KP Velenje) in partnerjev v projektu �Ustanovitev KSSENA� v okviru 
evropskega programa IEE. V okviru projekta �Ustanovitev KSSENA� so se financirale štiri 
zaposlene osebe. 

Financiranje Zavoda KSSENA je potekalo tudi preko pridobljenih del oziroma projektov iz 
ostalih evropskih programov in dela opravljenega na trgu. Za potrebe izvajanja dodatnih 
aktivnosti izven projekta �Ustanovitev KSSENA� se zaposlujejo dodatne strokovne osebe. 
Finan�no poslovanje Zavoda KSSENA poteka v skladu s pogoji Evropske komisije, s pogoji 
nacionalne zakonodaje in internimi pravilniki Zavoda KSSENA. 

Finan�no poslovanje:
� Prora�unska sredstva ustanoviteljic; 
� EU sredstva v okviru projekta �Ustanovitev energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in 

Koroško�;
� Sredstva iz ostalih EU projektov; 
� Sredstva pridobljena na podlagi tržnih priložnosti. 

1.1.2. Kadrovsko poslovanje 
Za potrebe izvajanja projekta ''Ustanovitev Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in 
Koroško'' in izvajane tržnih dejavnosti ter drugih projektov so bile v letu 2009 zaposlene tri nove 
osebe:
� samostojni svetovalec za energijo; 
� samostojni svetovalec za energijo; 
� podro�ni svetovalec za energijo. 

V mesecu juliju smo zaposlili novo osebo na delovnem mestu poslovni sekretar namesto prejšnje 
osebe, ki je dala odpoved. 

Stanje zaposlenih v zavodu KSSENA na dan 31. 12.  2009: 
Naziv delovnega mesta Vir financiranja Strokovni naziv/izobrazba Vrsta zaposlitve 
direktor Projekt 

�Ustanovitev
KSSENA�

Dipl. inž. str. Dolo�en �as 4 leta 

Samostojni svetovalec za 
energijo

Projekt
�Ustanovitev
KSSENA�

Univ. dipl. inž. str. Nedolo�en �as – 
poskusna doba 6 
mesecev

Samostojni svetovalec za 
energijo

Projekt
�Ustanovitev
KSSENA�

Univ. dipl. inž. str. Nedolo�en �as – 
poskusna doba 6 
mesecev

Poslovni sekretar Viri na trgu, ostali 
EU projekti 

Univ. dipl. ekon. Dolo�en �as – 6 
mesecev

Podro�ni svetovalec za 
energijo

Viri na trgu, ostali 
EU projekti 

Univ. dipl. inž. str. Dolo�en �as – 1 leto 

Strokovni sodelavec za 
energijo

Viri na trgu, ostali 
EU projekti 

Dipl. inž. el. Dolo�en �as – 1 leto 



29. marec 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 33/ stran 87

            30. seja Sveta Mestne občine Velenje

1.1.3. Izobraževanje in usposabljanje 

� Obisk sejma ''Energisparmesse'' v Welsu, Avstrija – februar 2009. 
� Zavod KSSENA je v sodelovanju s Projektno skupino MO Velenje za zaposlene organiziral 

te�aj osnove projektnega menedžmenta in uporabo MS Project – februar in marec 2009. 
� Direktor in poslovna sekretarka sta se v aprilu udeležila izobraževanja, ki ga je organiziralo 

podjetje Nebra, na temo pravne ureditve zavodov – april 2009. 
� Obisk sejma ''Interklima'' v Zagrebu – april 2009. 
� V letu 2008 se je pri�elo izobraževanje ''Evropski energetski menedžer'', ki ga izvaja Inštitut 

Jožef Štefan'' v okviru projekta ''Eurem'', na katerem sodelujeta 2 zaposlena na Zavodu 
KSSENA: direktor in samostojni svetovalec za energijo. Oba udeleženca Zavoda KSSENA 
sta v juniju 2009 izobraževanje uspešno zaklju�ila – oktober 2008 – junij 2009, 

� Sodelovanje na konferenci EnRe v Velenju – julij 2009, 
� Ekskurzija OVE in primeri dobrih praks (Sol Navitas, d.o.o., Celje in KIV d.o.o., Vransko) – 

julij 2009. 
� Energetska agencija Celovec - Primer dobre prakse – september 2009; 
� Informativni dan: �atež ob Savi_�ateški dvorec: Cilj 3-teritorialno sodelovanje. Nacionalni 

informativni dan ob drugem razpisu programa Jugovzhodna Evropa – oktober 2009. 

1.1.4. Izvajanje nalog in projektov na trgu 

Aktivnosti v pripravi: 

� Izvajanje energetskega menedžmenta za ob�ino Šoštanj; Naro�nik: Ob�ina Šoštanj, 

Realizirane aktivnosti energetskega menedžmenta: 
� Sodelovanje na konferenci ''U�inkovito upravljanje z javno razsvetljavo; Naro�niki: Siteco, 

ETT Lighting, Teragis in Tehmar; 
� Izvajanje energetskega menedžmenta za ob�ino Žalec; Naro�nik: Ob�ina Žalec, 
� Izvajanje strokovnih analiz v okviru projekta RUBIRES; Naro�nik: SAŠA – ORA; 
� Izvajanje strokovnih podlag v okviru projekta Enercities; Naro�nik: Ljudska univerza 

Velenje, 
� Priprava, organizacija in izvedba seminarja ''U�inkovita raba energije in izkoriš�anje

obnovljivih virov energije''; Naro�nik: LAS Mežiške doline, 
� Priprava, organizacija in izvedba strokovne ekskurzije ogleda primerov dobre prakse na 

Celjskem sejmu in Center za obnovljive vire energije vransko; Naro�nik: LAS Mežiške 
doline.

� Izvajanje energetskega menedžmenta za ob�ino Sv. Ana; Naro�nik: Ob�ina Sv. Ana 

Realizirani projekti OVE in URE: 
� Vzpostavitev energetskega knjigovodstva v javnih zgradbah ob�ine Šoštanj; naro�nik:

Ob�ina Šoštanj; 
� Posodobitev energetskega knjigovodstva v 35 javnih zgradbah v MO Velenje, Celje in 

Slovenj Gradec 
� Priprava energetskih poro�il za MO Slovenj Gradec ter ob�ini Šoštanj in Žalec. 
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1.2 Programsko upravljanje 

1.2.1. Projekt �Ustanovitev KSSENA�

A. Vodenje in upravljanje projekta 
Aktivnost v pripravi: 
� Priprava kon�nega poro�ila.

Realizacija aktivnosti: 
� Finan�no, tehni�no in kadrovsko poslovanje v skladu s pravili programa IEE in nacionalno 

zakonodajo;
� Vmesno poro�ilo za Evropsko komisijo (tehni�no in finan�no) je bilo pripravljeno in oddano 

v mesecu maju 2009; 
� S strani Evropske komisije je bil v marcu nakazan drugi del nepovratnih sredstev v višini 

59.700 € (vezano na potrditev tehni�nega in finan�nega poro�ila v avgustu 2008), 

B. Energetsko programiranje 

Realizacija aktivnosti: 
� izdelane strokovne podlage za prijavo projekta ''Energetske sanacije javnih zgradb Mestne 

ob�ine Velenje, Mestne ob�ine Celje, Mestne ob�ine Slovenj Gradec, Ob�ine Žalec in 
Ob�ine Šoštanj za �rpanje sredstev iz Kohezijskega sklada: program Trajnostna raba 
energije''.

� Izdelava so strokovnih podlage za sanacijo javne razsvetljave z LED svetilkami in možnost 
vgradnje svetil s solarnim napajanjem v MO Velenje. 

C. Sektorske aktivnosti 

� Energetski menedžment 

Realizacija aktivnosti: 
� Priprava na�rta javne razsvetljave za MO Velenje (oddano 31.3.2009 – v skladu z zakonsko 

dolo�enim rokom); 
� Priprava poro�ila o stanju javne razsvetljave za MO Velenje v letu 2008; 
� Tehni�na podpora za pripravo na�rta javne razsvetljave za MO Slovenj Gradec – marec 

2009;
� Priprava operativnega na�rta prilagoditve in zamenjave svetilk v letu 2009 v skladu z 

zakonodajo;
� Priprava strokovnih podlag za izgradnjo ve�namenskega objekta KS Podkraj (MO Velenje); 
� Izvedenih je bilo 9 preliminiranih energetskih pregledov na terenu za MO Velenje. 

Velenje Poro�ilo
1 KS Pesje izdelano
2 KS Cirkovce izdelano
3 KS Bev�e izdelano
4 M� Desni Breg izdelano
5 M� Levi Breg-zahod izdelano
6 KS Škale-Hrastovec izdelano
7 KS Kav�e izdelano
8 KS Plešivec izdelano
9 KS Stara Vas izdelano
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10 KS Vinska Gora izdelano
11 KS Konovo izdelano

� V vseh zgradbah so bile opravljene termovizijske meritve kotlovnic; 
� Opravljeno je bilo splošno svetovanje predstavnikom ustanoviteljev in drugim lokalnim 

partnerjem;
� Aktivno sodelovanju pri pripravi projekta ''Lokalc'' – priprava, izvedba in analiza ankete med 

zaposlenimi v ve�jih velenjskih podjetjih (Gorenje, Premogovnik Velenje, Esotech, …) 
� Tehni�no in splošno svetovanje (javna razsvetljava v MO Velenje, sodelovanje na razpisih 

za MO Celje, Velenje in Slovenj Gradec…), 
� Posodobitev sistema za spremljanje rabe energije v javnih zgradbah: 

Zgradba Ob�ina
1 Osnovna šola Gustav Šilih Velenje
2 Osnovna šola Gustav Šilih-PŠ Šentilj Velenje
3 Osnovna šola Antona Aškerc- Podružni�na šola Pesje Velenje
4 Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
5 Osnovna Šola Gorica Velenje
6 Osnovna šola Gorica-podružnica Vinska Gora Velenje
7 Osnovna šola Livada Velenje
8 OŠ Livada-PŠ Cirkovce Velenje
9 OŠ Livada-PŠ Škale Velenje
10 Osnovna šola Mihe Pinter Toledo Velenje
11 Glasbena šola Fran Korun-Koželjski Velenje
12 Osnovna šola MPT-podužnica Plešivec Velenje
13 Osnovna šola Šalek Velenje
14 Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu Velenje
15 Druga osnovna šola Slovenj Gradec Slovenj Gradec 
16 Druga OŠ SG-PŠ Pame�e Slovenj Gradec
17 VVZ Slovenj Gradec-enota Legen Slovenj Gradec
18 VVZ Slovenj Gradec-enota Maistrova Slovenj Gradec
19 VVZ Slovenj Gradec-enota Podgorje Slovenj Gradec
20 VVZ Slovenj Gradec-enota Šmartno Slovenj Gradec
21 Vrtec Ciciban Velenje
22 Vrtec �ebelica Velenje
23 Vrtec Jakec Velenje
24 Vrtec Jur�ek Velenje
25 Vrtec Lu�ka Velenje
26 Vrtec Najdihojca Velenje
27 Vrtec Tinkara Velenje
28 Vrtec Vinska Gora Velenje
29 Vrtec Vrtiljak Velenje
30 Vrtec zarja - Enota �ira �ara Celje
31 Vrtec Zarja - enota Lava Celje
32 Vrtec Zarja - Nuši�eva ulica Celje
33 Vrtec Zarja - Zagajškova ulica Celje
34 Osnovna šola Glazija Celje Celje
35 Osnovna šola Frana Roša  Celje
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D. Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo 

Realizacija aktivnosti: 
Organizacija in izvedba izobraževalnih in ostalih javnih dogodkov: 
� Konferenca: U�inkovito upravljanje z javno razsvetljavo (Celje – KSSENA, MO Celje, SOS, 

Adesco), okoli 170 udeležencev – februar 2009; 
� Seminar: Ukrepi za zmanjšanje rabe energije v javnih zgradbah (Fakulteta za energetiko 

Velenje – KSSENA,), okoli 40 udeležencev – april 2009; 
� Seminar ''U�inkovita raba energije in izkoriš�anje obnovljivih virov energije''; (Prevalje – 

KSSENA, LAS Mežiške doline, okoli 30 udeležencev – juniji 2009); 
� operativni sestanek konzorcija lokalnih energetskih agencij v Velenju, maj 2009; 
� Zavod KSSENA je aktivno sodelovala (kot �lan organizacijskega odbora in moderator

sekcije: Energetske politike, izobraževanje ter Okolje in energetika) pri organizaciji in 
izvedbi mednarodne konference ''Energetika in klimatske spremembe'' (EnRe), ki jo 
organizira Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko v sodelovanju z MO Velenje – julij 
2009.

� Teden mobilnosti: prestavitev alternativ v prometu – Velenje, Celje, Slovenj Gradec – 
september 2009 

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

� Delavnica: Predstavitev sistema za spremljanje rabe energije: Slovenj Gradec – okoli 20 
udeležencev november 2009;

� Delavnica: Predstavitev sistema za spremljanje rabe energije: Celje – okoli 10 udeležencev 
november 2009

                                                

E-informacije portala KSSENA 
� E-informiranje preko spletnega portala je potekalo redno.

Izdajanje �asopisa Sinenergije 
� V letu 2009 so izšle štiri številke �asopisa Sinenergija: 

- 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 

� Projektno delo in vklju�evanje v projekte na nacionalni in evropski ravni 

Realizacija aktivnosti: 
� Vklju�itev v nacionalne in evropske iniciative 
� KSSENA je postala �lan Inštituta za daljinsko energetiko; 
� KSSENA je sodeluje kot strokovni sodelavec v združenju NALAS. 

� Sodelovanje v projektih in pomo� pri izvajanju projektov 

� Pripravljen in prijavljen je projekt PublicEnergyProgress 
KSSENA sodeluje kot partner na projektu PublicEnergyProgress, (nadaljevanje uspešno 
zaklju�enega projekta FuturePublicEnergy) katerega namen je vzpostavitev �ezmejne
nizkoenergetske regije skozi trajnostni energetski razvoj javnega sektorja. Projekt je bil 
prijavljen na program Cilj 3 – �ezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška. Projekt ni bil odobren. 
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� Pripravljen in prijavljen je projekt ThinkGreen 
KSSENA sodeluje kot partner na projektu ThinkGreen – posredovanje okoljskih informacij za 
u�inkovito varovanje okolja. Projekt je bil prijavljen na program Cilj 3 – �ezmejno sodelovanje 
Slovenija – Hrvaška. Projekt ni bil odobren. 

� Pripravljen in prijavljen je projekt ENERCITY 
KSSENA sodeluje kot partner na projektu Enercity – izboljšanje energetske u�inkovitosti v 
mestih skozi primere dobrih praks in analize stanj v razli�nih evropskih mestih. Projekt je bil 
oddan v aprilu 2009 v okviru programa Cilj3 – Centralna Evropa. Projekt je v 2. fazi 
ocenjevanja. 

� Pripravljen in prijavljen je projekt ENPLAN 
KSSENA sodeluje kot partner na projektu EnPlan – izboljšanje energetske u�inkovitosti in 
priprava energetskih smernic, z upoštevanjem najnovejših tehnologij, v regijah. Projekt je bil 
oddan v aprilu 2009 v okviru programa Cilj3 – Mediteran. Projekt ni bil odobren.

� Pripravljen in prijavljen je projekt EMS – SMESTO 
KSSENA sodeluje kot partner na projektu EMS - SMESTO – posredovanje energetski praks in 
primerov dobre prakse v ostala okolja. Ideja projekta je odprtje dveh energetskih pisarn pod 
okriljem Zavoda KSSENA v Celju in Slovenj Gradcu. Projekt je bil oddan v juniju 2009 v okviru 
programa Intelligent Energy Europe. Projekt ni bil odobren.

� Pripravljen in prijavljen je projekt WINENERGY 
KSSENA sodeluje kot partner na projektu Winenergy – priprava strokovnih podlag za 
u�inkovito izkoriš�anje poljedelskih ostankov, predvsem v vinogradništvu. Projekt je bil oddan v 
juniju 2009 v okviru programa Intelligent Energy Europe. Projekt ni bil odobren.

� Prijava 2 projektov na rezpis e-vsebine Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo

Kssena sodeluje na Javnem razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev 
javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji 2009 in 2010 z dvema projektoma: Energetsko – 
ekološki portal in EN – VEM, ki oba sledita ciljem omogo�iti in približati energetske informacije 
širšemu krogu uporabnikov. Oba projekta sta bila pozitivno ocenjena, vendar ne bosta 
sofinancirana.

E. Horizontalne aktivnosti 

� Sodelovanje v delovnih in projektnih skupinah na lokalni in nacionalni ravni 

Realizacija aktivnosti: 
Opis/Aktivnosti
� Delovanje KSSENA kot strokovni sodelavec v združenju NALAS – Združenje lokalnih 

skupnosti JV Evrope – operativni sestanek v Budvi, marec 2009; 
� Delovanje KSSENA v Konzorciju lokalnih energetskih agencij Slovenije – sestanek 

konzorcija: 20. 5. 2009 v Velenju. 
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F. Komunikacija in diseminacija rezultatov projekta 

� Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo 

Realizacija aktivnosti:
� Predstavitev delovanja Zavoda KSSENA na radiu Štajerski val (Šmarje pri Jelšah – 

16.2.2009);
� Predstavitev delovanja Zavoda KSSENA na radiu Ptuj (25.3.2009); 
� Predstavitev delovanja Zavoda KSSENA v okviru seminarja projekta Cyber: Fakulteta za 

energetiko Velenje, 6.4.2009: 
� Predstavitev delovanja Zavoda KSSENA v okviru projekta MODEL: Moravske Toplice,  

5. 6. 2009; 
� Predstavite energetskega menedžmenta na posvetu: Na poti h Gorenjski kot energetsko 

trajnostni regiji – Kranj, junij 2009 
� Predstavitev delovanja Zavoda KSSENA v Tednu mobilnosti: VTV, Velenje, 21. 09. 2009; 

Predstavite energetskega menedžmenta na posvetu: Na poti h Gorenjski kot energetsko 
trajnostni regiji – Kranj, junij 2009 

� Predstavitev izvajanja energetskega menedžmenta za lokalne skupnosti na delavnici: 
Zelene priložnosti za slovenske ob�ine – Celje, oktober 2009; 

� Predstavitev izvajanja energetskega menedžmenta in primeri dobrih praks na podro�ju
URE in OVE, Missenbach, Avstrija, november 2009 

� Predstavitev izvajanja energetskega menedžmenta in možnosti financiranja ukrepov URE 
in OVE za lokalne skupnosti: ZELS - EKSPO – Skopje, Makedonija, november 2009 

� Izdelan ter sproti posodobljen informativni portal www.kssena.si . 

� Objava strokovnih �lankov: 
- �asopis Skupnost ob�in Slovenije; 
- Revija Sinenergija; 
- Priloga U�inkovito z energijo; 
- Naš �as.

G. Kooperacijske aktivnosti 
� Udeležba na tednu trajnostne energije v Bruslju (Energy Sustainable Week) – februar 2009; 
� V Velenju je bil v aprilu 2009 izveden konzorcijski sestanek Agencije iz Cadiza, 

predstavnikov svetovalnega podjetja Spectra iz Madrida in Zavoda KSSENA. Tema 
sestanka je bilo vmesno poro�ilo o napredku (progress report), 

� Video konferenca v okviru projekta KSSENA s predstavniki agencije v Cadizu in 
predstavnikom Evropske komisije Damienom Cocardom, 

� Udeležba na sre�anju predstavnikov energetskih agencij v Bruslju – november 2009, 
� Udeležba na konferenci o prihodnosti energetskih agencij pod okriljem IEE, Malmo, 

Švedska, 9-10.12.2009. 

1.2.2. Novi projekti in programi v izvajanju 

Projekti v izvajanju 
� Projekt v izvajanju: Cyber-Display KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega 

idejni vodja je Energie-Cities iz Francije. Konzorcij je sestavljen iz 18-ih partnerjev. Projekt 
je bil prijavljen na program Intelligent Energy Europe in je v fazi izvajanja: 
- ustanovljen je bil Nacionalni uporabniški klub; 
- izveden seminar ''U�inkovito upravljanje z energijo; 



29. marec 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 33/ stran 93

            30. seja Sveta Mestne občine Velenje

Februar,  2010

Pripravil:
Boštjan KRAJNC, s.r.

direktor

- pripravljene so strokovne podlage za izdelavo Cyber plakatov o energetskem stanju 
zgradb,

- izdelava plakatov za potrebe projekta Cyber Display o energetskem stanju 40 zgradb v 
MO Velenje, Celje, Slovenj Gradec in Žalec. 

- Sodelovanje na sestanku projekta na Portugalskem. 

� Projekt v izvajanju: RegCEP KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega idejni 
vodja je Shanon Development iz Irske. Projekt je bil prijavljen na program Intelligent Energy 
Europe in je v fazi izvajanja: 
- Izveden za�etni (kick off) sestanek na Irskem (junij 2009); 
- Identifikacija podjetij orodjarskega grozda, ki bodo sodelovala v projektu; 
- Organiziran sestanek projektnih partnerjev v Celju (november 2009). 

� Projekt v izvajanju: Prometheus KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega 
idejni vodja je CRACA iz Italije. Projekt je bil prijavljen na program Intelligent Energy Europe 
in je v fazi izvajanja: 
- Izveden za�etni (kick off) sestanek v Benetkah (julij 2009); 
- Identifikacija industrijskih grozdov, ki bodo predmet projekta. 

� Projekt v izvajanju: Euronet 50/50 KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega 
idejni vodja je CRACA iz Italije. Projekt je bil prijavljen na program Intelligent Energy Europe 
in je v fazi izvajanja: 
- Izveden za�etni (kick off) sestanek v Barceloni (junij 2009); 
- Priprava metodologije izvedbe za osnovne šole; 
- Identifikacija osnovnih šol, ki bodo sodelovale v projektu; 
- Priprava strokovnih podlag za implementacijo metodologije 50/50 v šolah. 

� Projekt v izvajanju: MOVE KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega vodja je 
E-Zavod s Ptuja. Projekt je bil prijavljen na program Cilj 3: Slovenija - Avstrija in je v fazi 
izvajanja:
- Izveden za�etni (kick off) sestanek na Ptuju (maj2009); 
- Priprava metodologije izvajanje projekta; 
- Izveden drugi sestanek projektnih partnerjev v Gradcu (september 2009); 

Prijavljeni projekti: 

� Prijavljeni projekti: EnerCity KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega idejni 
vodja je Infracom iz Padove v Italiji. Projekt je bil prijavljen na program Cilj 3: Centralna 
Evropa in je v 2. fazi ocenjevanja: namen projekta je izvesti serijo ukrepov, ki bodo urbanim 
središ�em pomagala zmanjšati emisije CO2. Vrednost projekta: 108.000 € (delež 
sofinanciranja: do 95 % oziroma okoli 91.000 €). 
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B. POJASNILA K RA�UNOVODSKIM IZKAZOM 

Metodologija za izdelavo letnega poro�ila 2009:

Pri pripravi letnega poro�ila smo upoštevali naslednje pravne podlage: 

Pravna podlaga 
� Zakon o javnih financah; Url. RS 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02(62,89,99 �len), 109/08,64/08,49/09 
� Navodilo o pripravi zaklju�nega ra�una državnega in ob�inskega prora�una ter Metodologije za pripravo 

poro�ila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora�una; Url. RS 
12/01,10/06 (2,16-18�len)8/07 

� Zakon o ra�unovodstvu; Url. RS 23/99,30/02 (20-29. in 51 �len)
� Pravilnik o sestavljanju letnih poro�il za prora�un, PU in druge osebe javnega prava; Url. RS 

115/02,21/03,134/03,126/04 (4-8,13-17,21-28 �len) 120/07, 124/08 
� Pravilnik o raz�lenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega Prava; Url. RS 

134/03,34/04,13/05,120/07, 112/09 
� Navodilo o predložitvi  letnih poro�il  pravnih oseb javnega prava; Url. RS 14/09 
� Pravilnik o EKN za prora�un, prora�unske uporabnike in druge osebe javnega prava; Url. RS 

5/02,117/02,58/03,134/03,…112/09 
� Pravilnik o na�inu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoro�nih sredstev in opredmetenih sredstev; 

Url. RS 45/05,120/07…112/09 
� Slovenski ra�unovodski standardi, (SRS 36 in ostali) 
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I. POJASNILA K BILANCI STANJA - obr. 1 

SREDSTVA

Stanje sredstev - aktive, na zadnji dan poslovnega leta 2009 znaša                                                         67.723 € 
in jih sestavljajo: 

1. Dolgoro�na sredstva in sredstva v upravljanju v višini                     
  2.501 € 

V letu  2009 se je nabavila oprema, v višini 1.709 €.  Od tega za tržno dejavnost 844€. Drobni inventar se je 
nabavil v višini    111 €.  Stroški  amortizacije za tržno dejavnost  bremenijo rezultat  teko�ega obra�unskega 
obdobja, stroški amortizacije ostalih OS pa bremenijo sredstva v upravljanju. 

Oprema in druga opredmetena OS Leto 2009 leto 2008 indeks
Nabavna vrednost opreme 20.279 18.458 110 
Popravek vrednosti opreme 17.778 16.680   107
Sedanja vrednost opreme 2.500 1.778  141

2. Kratkoro�na sredstva v višini                                        
                           65.222   € 
sestavljajo naslednje postavke: 

Vrsta kratkoro�nega sredstva Leto 2009 Leto 2008 Indeks
Dobroimetje pri UJP  17.507 17.008 103 
Kratkoro�ne terjatve do kupcev 10.210 4.992 205 
Dani predujmi in varš�ine   4.800 0 
Kratkoro�ne terjatve do uporabnikov EKN 22.576 20.887 108 
Druge kratkoro�ne terjatve  929 4.072 23 
Aktivne �asovne razmejitve 14.000   

Kratkoro�ne terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo na: 

Kratkoro�ne terjatve do uporabnikov EKN Leto 2009 Leto 2008 Indeks
Terjatve do NU prora�una države - - -
Terjatev do NU prora�una ob�ine 22.576 20.887 114 
Terjatev do Mestne ob�ine Velenje 13.333 12.805 104 
Terjatev do Mestne ob�ine Celje   8.597 5.585 154 
Terjatev do MO Slovenj Gradec  646 779 83 
Terjatve do ob�ine Žalec 0 1.718 0 

Terjatve so odprte na osnovi Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornosti ustanoviteljev 
Zavoda, na osnovi odprtih zahtevkov. Sredstva, ki jih zagotavljajo ustanovitelji za delovanje Zavoda, so  na 
osnovi pogodbe v višini naslednjih odstotkov: 

MO Velenje:    46,84 %- mese�ni znesek sredstev je 3.333,33€ 
MO Celje:    26,28 %,  - mese�ni znesek sredstev je  1.870,00€  
MO Slovenj Gradec:   9,07 % -mese�ni znesek sredstev je 645,83€ - in 
Komunalno podjetje Velenje:  17,81 %-mese�ni znesek je  1.267,50€. 

Ustanoviteljem se mese�no pošiljajo zahtevki za  pogodbene zneske.  
Terjatve so usklajene skladno s 37. �lenom  Zakona o ra�unovodstvu.   
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Druge kratkoro�ne terjatve predstavljajo: Leto 2009 Leto 2008 Indeks
Terjatve do državnih in dr. institucij 3.813 
Terjatve za vstopni DDV 78 144  2
Ostale kratkoro�ne terjatve  851 115       740 

So:- terjatve za vra�ilo akontacij za služ. potovanja  
-za vra�ilo stroškov mobitela  
-druge  krat. terjatve – za povr. stroškov Bolgarija 07 

736 
99
16

0
99
16

Aktivne �asovne razmejitve v višini                                                  14.000€ 
                         0€
Predstavljajo nezara�unane prihodke. V letu 2009 so za program Move in program Cyber-Display  nastali stroški, 
prihodkov za pokrivanje pa še nismo prejeli. Te zneske smo razmejili, saj so prihodki pogodbeno dogovorjeni,  
vendar za daljše obdobje. Obi�ajno se pla�ila izvršijo po predložitvi poro�il.
Navedena sredstva  bodo nakazana v  letu 2010. 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti  do virov sredstev v višini                                                                                                       67.723 €           
predstavljajo:

Obveznosti do virov sredstev Leto 2009 Leto 2008 Indeks/% 
1. Kratkoro�ne obveznosti in pasivne �asovne
razmejitve skupaj: 46.675 22.604 206 

Kratkoro�ne obveznosti sestavljajo: 
          - obveznosti do zaposlenih, na podlagi izpla�ila 
            pla�; podlaga obra�un pla� 13.625 9.138 149 

          - kratkoro�ne obveznosti do dobaviteljev 859 6.290 14 
druge kratkoro�ne obveznosti iz posl. 931 75 1241 

Obveznosti do uporabnikov EKN                   260 119 218 
Pasivne �asovne razmejitve – za sredstva prejeta 31.000 6.982 444 
za daljše �asovno obdobje:    
-program Prometeus                          19.200    
-program  Euro-net                              8.100    
-program Reg-cep                               3.700    
    
2. Lastni viri in dolgoro�ne obveznosti skupaj: 21.048 30.933 68
Dolgoro�ne obveznosti predstavljajo: 
  - dolgoro�ne pasivne �asovne razmejitve  123 227 54 
  - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje  
    za os. sredstva - do ustanoviteljev skupaj: 

1229 678 181 

  Od tega:    
                         - MO Velenje 1.110 462 240 
                         - MO Celje 88 161 55 
                         -  MO Slovenj Gradec  31 56 55 
Prejete donacije, namenjene nadomeš�anju stroškov 
amortizacije      -  Komunalno podjetje Velenje 

123 226 54 

- nerazporejen presežek prih. nad odhodki 19.696 30.028 66 
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Priloge k Bilanci stanja sta tudi  obrazca: 

1. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev

S katerim spremljamo stanje in gibanje osnovnih sredstev.  V letu 2009 ni bilo ve�jih nabav, sredstva pa so 
amortizirana v višini 78,26% vseh sredstev.  

2. Stanje in gibanje dolgoro�nih finan�nih naložb in posojil 

Prometa v tem obrazcu ni. 

II. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolo�enih uporabnikov – obr. 3

1. CELOTNI PRIHODKI  so realizirani v višini                                                                                            204.947 €  
in glede na plan pomenijo 106,19 % realizacijo plana. Prihodke sestavljajo: 

Prihodki Leto 2009 Leto 2008 Indeks/% 
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 204.579 137.568 149 
         - Prihodki  javnih financ 76.323 89.082 86 
         - Prihodki iz sredstev EU 94.124 4.464 2109 
         - Prihodki tržne dejavnosti 
         - Prihodki donacij 

18.922 
15.210 

25.274 
18.748 

75
81

2. Finan�ni prihodki 368 1.174 31
3. Drugi prihodki 1
4. Drugi prevrednotovalni poslov. prihodki 1

2. CELOTNI ODHODKI so realizirani v višini                                                                                              215.279 €   
in predstavljajo 139,18 % realizacijo plana. Odhodke sestavljajo:  

Odhodki Leto 2009 Leto 2008 Indeks
a. Stroške materiala v višini1.195 €, predstavljajo:
          - stroški pomožnega materiala 72   
          - stroški drobnega inventarja v višini 96 1.627 6 
          - stroški pisarniškega materiala  v višini 994 1.035 96 
          - drugi stroški materiala  33 159 21 
b. Stroške storitev v višini 66.656 € predstavljajo 
          - stroški storitev v zvezi z opravljanjem dej. 28.689 23.561 122 
          - stroški vzdrževanja in najemnin 13.034  4.826 270 
          - stroški premij in pla�ilnega prometa 58 82 71 
          - stroški komunalnih in prevoznih storitev 25   
          - povra�ila stroškov v zvezi z delom 14.622 9.842 149 
          - stroški storitev fiz. oseb, ki ne opr. dejavnosti 2.723 1.530 178 
          - stroški reprezentance v višini 455 441 103 
          - stroški drugih storitev 1.462 1.643 89 
          - stroški intelektualnih storitev 5.588    2.977 188 
c. Stroški amortizacije v višini  €                                                     684                       720                         95 

Amortizacija je obra�unana po metodi enakomernega �asovnega odpisa z uporabo  predpisanih stopenj 
amortiziranja. Skupni znesek amortizacije je 1.096,90€. Znesek je znatno nižji, saj je  % osnovnih sredstev 
že v celoti amortiziranih.  
Stroški amortizacije OS v upravljanju predstavljajo 38 % celotne amortizacije – 412,39 €. 
Amortizacija OS tržne dejavnosti pa predstavlja 62 % celotne amortizacije – 684,51 €. 

d. Stroški dela v višini 146.467 €  predstavljajo 68% vseh stroškov.   
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Stroške predstavljajo: 
          - pla�e zaposlenih v višini 110.759 93.044 119 
          - povra�ila zaposlenim v višini 9.597   6.376 151 
          - regres za letni dopust 4.144  3.522  118 
          - prispevki izpla�evalca +dod.pok. v višini 21.967 15.062 146 
          - davek na izpla�ane pla�e v višini    1.498   
e. Drugi stroški v višini 7 € predstavljajo: 
          - davek od dobi�ka 0 0  
          - ostale stroške   7   

f.Prevrednotovalni poslovni odhodki :                                            270                          0                            

3. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  v višini              10.332  €         
    je rezultat leta 2009 in se pokriva s presežkom prihodkov preteklih let.  

III. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – obr. 3b 

1. Zavod je ustvaril celotne prihodke (CP) v višini                                                                                    204.947€ 
in sicer: 

Leto 2009 % v CP 
a. iz poslovanja za izvrševanje javne službe v višini 186.025 € ali 90,77 %celotnih prihodkov
          - izvrševanje javne službe 185.657 90,59 
          - od financiranja – javne službe    368 0,18 
b. prihodki od prodaje blaga na trgu - tržna dejavnost 18.922 9,23 

Na osnovi izra�una prihodkov tržne dejavnosti, se je upoštevalo sodilo za izra�un stroškov tržne dejavnosti. 

2. Celotni odhodki (CO) v višini                                                                                                                 215.279€  
so sestavljeni iz: 

Celotni odhodki: Leto 2009 % v CO 
a. Odhodki za izvajanje javne službe 195.409 90,77 
          - stroškov materiala in storitev 61.589  
          - stroškov dela 132.948  
          - amortizacija  621  
          -ostali drugi stroški 6  
          -prevrednotovalni poslovni  odhodki 245  
b. Odhodki od prodaje blaga - tržna dejavnost 19.870 9,23 
          - material in storitve 6.262  
          - stroški dela 13.519  
          - amortizacije 63  
          -prevrednotovalni odhodki   25  
          -ostali drugi stroški 1  

3. Presežek odhodkov nad prihodki je tako: 

Presežek odhodkov nad prihodki: Leto 2009 
          - iz javne službe   9.384 
          - iz tržne dejavnosti 948 
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Delitev stroškov tržne dejavnosti je narejena na osnovi sodila . Za izra�un stroškov tržne dejavnosti se uporabi % 
prihodkov  TD v skupnih prihodkih.   
Stroški dejavnosti se sicer evidentirajo ob samem nastanku, vendar se dolo�eni skupni stroški –npr. najemnine, 
telefoni, strokovne storitve ipd. ne lo�ujejo med letom. 

        

IV. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po na�elu denarnega toka 

Leto 2009 Leto 2008 Indeks/%  
1. Prihodki po na�elu denarnega toka 208.619 139.823   149 
a. iz prihodkov javnih financ  90,21 % vseh prihodkov   188.199 106.495 177 
               - iz sredstev drž. prora�una 3.000 22.809 13 
               - iz sredstev ob�inskih prora�unov 72.494 60.449 120 
               - iz prejetih obresti 368 1.073 34 
               - iz sredstev Evropske unije  104.142   4.464 2333 
               -donacije iz doma�ih virov -KP Velenje  8.195 17.700 46 
b. iz prihodkov tržne dejavnosti 20.420 33.328 61 

2. Odhodki po na�elu denarnega toka v višini 216.395€ so:
a. odhodki iz javnih financ – 90,21 % vseh odhodkov 195.211  141.202 138 
              - pla�e in druge izdatke zaposlenim 109.157 91.305 120 
              - prispevki delodajalcev  19.290 13.505 143 
              - izdatki za blago in storitve    65.066 34.113 191 
              - investicijski odhodki 1.698 2.279 75 
    
b. odhodki tržne dej. predstavljajo – 9,79 % odhodkov   21.184 23.937 88 
    
3. Presežek prihodkov nad odhodki po na�elu
denarnega toka

4. Presežek odhodkov nad prihodki po na�elu
denarnega toka

7.776 25.316 31

Tudi po na�elu denarnega toka, so odhodki  evidentirani na osnovi % izra�unanega za prihodke tržne dejavnosti  
v celotnem prihodku, ki je v letu 2009 - 9,79%. 

V. Pojasnila k izkazu finan�nih terjatev in naložb 

Prometa na kontih finan�nih terjatev in naložb ni bilo. 

VI. Pojasnila k izkazu ra�una financiranja 

Prometa na kontih financiranja (razred 5) ni bilo. 

                    Pripravila: 
            Vlasta MIKLAVŽINA 
           Mestna ob�ina Velenje 

_____________________________
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POROČILO
 3. razvojna os

Projektiranje hitre ceste 3. razvojne osi poteka po zagotovilih 
gospe mag. Helene Šolar in gospe Irene Oven iz Direktorata 
za prostor MOP po predvidenem terminskem planu, ki pa 
ga tu in tam zavlečejo pritožbe izvajalcev na izvedene javne 
razpise. Kljub vsem težavam so sredstva za izdelavo projektne 
dokumentacije zagotovljena in vsem v projektu je cilj izdelava 
osnutka umestitve v prostor do decembra 2010, ko naj bi bil 
osnutek uradno razgrnjen. Koordinacijo priprave projektne 
dokumentacije vodi DARS, trenutno pa so dela v fazi raziskav 
terena z vrtinami v zemljino.  

Glede na projektantsko delitev trase na smiselne celote t.j. 
odseke in pododseke smo pridobili informacijo, da je zaenkrat 
dan poudarek projektiranju pododseka trase F1 in F2, t.j. hitre 
ceste od avtoceste A1 do južnega roba Šaleške kotline oz. do 
Gorenja. V Velenju vemo, da je velik del problema tudi promet, ki 
prihaja iz Koroške kar pomeni, da se bodo v scenariju neizvedbe 
izvoza Velenje sever Korošci za dostop do HC morali voziti 
po že danes najbolj obremenjenih velenjskih cestah Šaleški, 
Foitovi in Partizanski, kar pa je za nas nesprejemljivo. Na MOV 
vztrajamo, da se DARS z enakim projektantskim pristopom 
kot pododsekov F1-F2 loti tudi pododseka E2, t.j. odseka od 
Gorenja do lokacije grad Turn, kjer je predviden  izvoz HC 
Velenje sever. V teh naporih nas podpira tudi občina Šoštanj, 
saj bo prav izvoz Velenje sever pomenil pomembno povezavo 
tudi njihovemu gospodarstvu.

Na sami trasi HC v MOV po opravljenih optimizaciji zaenkrat 
večjih sprememb menda ni, pridobili pa smo informacijo, da se 
podrobneje proučuje modificirana trasa izvoza Velenje sever. 
Prvotna trasa je sledila obstoječi makadamski cesti pod gradom 
Turn in se v ravni črti skozi tunel usmerila proti Intersparu Selo, 
danes pa z vrtinami raziskujejo teren nekaj sto metrov južneje, 
t.j. pod deponijo komunalnih odpadkov in mimo »Tičnice« nato 
pa v blagem loku skozi tunel do Iinterspara Selo. 

Mestna občina Velenje v izogib konfliktom s številnimi stanovalci 
območja in v skladu s sprejetim stališčem Komisije za umestitev 
3RO insistira na umestitvi trase HC med jezera. Smatramo, 
da so problemi z umestitvijo HC skozi naravovarstveni park 
in kljub na tem prostoru problematičnem izvozu Velenje sever 
obvladljivi in da bi bila tu potekajoča trasa primernejša. 
 
Na ostali trasi HC južno od MOV smo seznanjeni z informacijo, 
da obstoječa zadnja optimizacija z umikom trase iz sredine 
doline pod vznožje Gore Oljke ni po godu vsem, saj cesta 
s tako rešitvijo ne deluje dovolj regijsko povezovalno in je 
umaknjena iz državnih na privatna zemljišča, kar bo ob gradnji 
številnih viaduktov dodatno podražilo hitro cesto. Ta v svoji 
prvotni trasi po središču doline itak naj ne bi potekala po 
najboljših kmetijskih zemljiščih temveč po gramozni zemlji, ki jo 
je v delu med Letušem in Braslovčami v zemlji toliko, da poleti 
tu le težko kaj uspeva. Ker smatramo, da so pomisleki glede 
prestavljene trase upravičeni smo se odločili za sklic sestanka 
med zgornjesavinskimi župani, župani občin, po katerih poteka 
HC 3RO in predstavniki MOP s projektanti, kjer bi v pogovoru 

določene dileme morda lahko razrešili in skupaj nastopili za 
čimprejšnjo realizacijo želene ceste.

Pripravili:
Goran SEMEČNIK, s.r.

Robi SOVINEK, s.r.
Bojan ŠKARJA, s.r.

Predlagatelj:  ŽUPAN                                                                             Faza: PREDLOG 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 109. člena Poslovnika 
Mestne občine Velenje (UPB -1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 
in 22/08) na svoji ……..seji, dne …… sprejel 

ODLOK
O PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE 
CELOTE 02; Krajevni skupnosti Škale-

Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)

 (Uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo Prostorski ureditveni pogoji za 
območje planske celote 02, ki jih je izdelal Zavod za urbanizem 
Velenje, številka 644-88-PUP-P, september 1988 in Dopolnitev 
prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote 
02; krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in 
Konovo, ki jih je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, številka 
644/93-PUP, april 1993.

(2) Sestavni del odloka o PUP 02 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine 
Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen v letu 1988 in 1990 
ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 
in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za 
območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o prostorskih sestavinah plana Mestne občine 
Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004 ).

(3) Sestavni del odloka o PUP 02 je tudi projekt Spremembe 
in dopolnitve PUP za območje planske celote 02; krajevne 
skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo; za 
razširjena območja urejanja: planska celota 07 – območje 
Velenjskega in Škalskega jezera in območij urejanja S2/8 
– del in C2/3 Škale-Hrastovec, ki ga je pod št. proj. 523/03 z 
datumom avgust 2003 izdelalo podjetje URBANA urbanizem, 
projektiranje, Kočar in Kočar d.o.o. Velenje.

(4) Sestavni del odloka o PUP 02 je kartografska dokumentacija 
z naslovom prostorski ureditveni pogoji za območje planske 
celote 02 - PUP 02, Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in 
Konovo (del)«, ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje, številka projekta: 350-03-0004/2001-300/KD, 
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avgusta 2009.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji planske celote 02 določajo:

- splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje območja;
- merila in pogoje glede vrste posegov;
- merila in pogoje glede oblikovanja novogradenj;
- merila za določanje parcel;
- merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč;
- merila in pogoje glede posegov zavarovana območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter
- merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

II. OBMOČJE  OBRAVNAVE

3. člen
Plansko celoto 02, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji sestavljajo naslednja območja urejanja:

Ime KS                                             Oznaka                     Prevladujoča                                   Površina v ha
                                                         območja                    namembnost

Ureditvena območja naselij Škale in Hrastovec z razloženimi deli zaselkov Škale – Podlubela in Šembric:

Škale - Hrastovec                            S 2/6a, b, c, d, e  stanovanjska                                  13,80
Škale - Hrastovec                            S 2/7a, b                stanovanjska                          8,00
Škale - Hrastovec                            M 2/1                   pokopališče     
Škale - Hrastovec                            S 2/8-del                stanovanjska                                  50,00
Škale - Hrastovec   S2/8   stanovanjska              44,30    
Škale - Hrastovec                            C2/3   stanovanjska                          3,20
Konovo                                            S 2/9                              stanovanjska                            0,90

Ureditvena območja 07 – območje Velenjskega in Škalskega jezera:

Posamezna območja urejanja:

- območje Velenjskega jezera           07A            83,70
območje je pretežno namenjeno za šport in rekreacijo, na stavbnih zemljiščih 
znotraj območja pa je dovoljena novogradnja  stanovanjskih objektov, gospodarskih 
objektov, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije obstoječih objektov, gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov, rušitve dotrajanih objektov ter spremembe 
namembnosti obstoječih objektov               

- območje Škalskih ugreznin              07B        območje naravne vrednote (NV)                            44,50

- območje Škalskega jezera, 
površine za konjeniško dejavnost, 
kmečkih objektov in gospodarskih 
poslopij, možna gostinsko-storitvena
dejavnost, izgradnja parkirišč           07C         območje namenjeno športu in rekreaciji               44,20

- območje vzhodne obale
Škalskega jezera                              07D             14,30  
     območje za šport in rekreacijo, površine
                                                                        za konjeniško dejavnost, muzej na prostem -
                                                                        kozolcev, kmečkih objektov in gospodarskih
                                                                        poslopij, možna gostinsko-storitvena dejavnost,
                                                                        postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
      gradnja parkirišč in dodatnih parkirišč                 
- območje konjereje                           07E                3,50
     območje za šport in rekreacijo, možnost
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                                                                       izgradnje objektov in naprav za potrebe 
                                                                       konjereje in dodatnih parkirišč                               

- območje Premogovnika Velenje     07F          2,10
območje rudarskih objektov in naprav, na delu območja je dopustna sprememba
namembnosti v športno rekreativne in druge poslovno turistične dejavnosti 
(dopustna je rekonstrukcija objektov in izgradnja novogradenj za potrebe konjereje 
in drugih spremljajočih dejavnosti ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)          

- območje stanovanjsko poslovne
dejavnosti                                        07G                1,30
     stanovanjski objekti in poslovno-stanovanjska
                                                                       dejavnost, možne novogradnje, dozidave, 
                                                                       nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov                                                                 

- območje kmetijskih zemljišč          07H               26,10
     kmetijska dejavnost, možna izraba dela
                                                                       zemljišča za šport in rekreacijo                            

- območje skladiščnih, poslovnih in
stanovanjskih objektov                    07I                  0,90
     kmetijska, skladiščna, poslovna in
                                                                      stanovanjska dejavnost          

- območje gradu Turn                      07J                 1,00
                  turistično-poslovna dejavnost
                                                                       gostinska dejavnost, stanovanjske površine
                                                                       in objekti, možna gradnja dodatnih
                                                                       parkirišč                                                                 

Druga območja urejanja

Škale – Hrastovec  R 2/1     rekreacija          3,65
Škale – Hrastovec                    K 2/7a, b, c                kmetijska      165,90
Škale – Hrastovec   K 2/8        kmetijska          7,40
Škale – Hrastovec  G 2/8a, b     gozd         24,75
Škale – Hrastovec  G 2/9        gozd       170,75
Škale – Hrastovec   G 2/10        gozd         26,50
Škale – Hrastovec   G 2/11       gozd         64,00
Škale – Hrastovec  G 2/12       gozd         19,25
Konovo        D 2/3     dediščina, kmetijska         4,50
Konovo       K 2/9     kmetijska        64,40
Konovo      K 2/10       kmetijska        10,30
Konovo      G 2/13         gozd         26,00
Konovo        G 2/14        gozd            8,30

4. člen
Morfološke enote, kot delovni pripomoček, na osnovi katerega so opredeljena merila in pogoji v posameznem ureditvenem 
območju, so z urbanističnimi karakteristikami opredeljeni prostorski deli, ki sestavljajo območja urejanja. So naslednje:

Območja po morfološki opredelitvi     prosto stoječa                    strnjena
        A                               B
_____________________________________________________________________________________
- območje individualne stanovanjske gradnje                                     1A            1B
- območje kolektivne (blokovne) gradnje        2A            2B
- območje centralnih dejavnosti         3A            3B
- območje mešanih dejavnosti (stanovanjska + centralne)      4A            4B
- parkovne, športne in rekreacijske površine        5A            5B

5. člen
Meje planske celote, ki se obravnava, posamezna območja urejanja in morfološke enote, so prikazane v kartografski dokumentaciji, 
ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje pod številko 350-03-0004/2001-300/KD, avgusta 2009  in je 
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sestavni del tega odloka.

III. SPLOŠNE DOLOČBE ZA PROSTORSKO UREJANJE 
OBMOČJA

6. člen
(1) Novogradnje so dopustne na tistih zemljiščih, določenih s 
tem odlokom, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost 
razpoložljive parcele, skladno z urbanističnimi stalnicami 
okoliške gradnje. Nov objekt ne sme imeti motilnih vplivov na 
okoliške objekte oziroma bivalne in delovne pogoje v njih.

(2) Namembnost novogradnje mora biti skladna z usmeritvami, 
ki jih za območje njene lokacije predpisujejo planski akti. Izraba 
zemljišča naj bo prilagojena obstoječi izrabi v okolici.

7. člen
(1) Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti so možne 
pod enakimi pogoji, kot veljajo za novogradnje. Dovoljena so 
tekoča vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževanje obstoječih 
objektov in notranje adaptacije v kolikor s tem odlokom ni 
določeno drugače.

(2) Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo 
na površino, tlorisna razmerja, naklon ter obliko streh in smer 
slemena novo predvidenega objekta, vendar le ob predhodni 
izdelavi posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) za 
predviden poseg v prostor, za katere si mora investitor pridobiti 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

8. člen
(1) Stavbna zemljišča so razvidna iz kartografske dokumentacije 
prostorskih sestavin plana Mestne občine Velenje, ki jo 
sestavlja sistem preglednih katastrskih načrtov v merilu 1:5000 
z vrisanimi stavbnimi zemljišči. Stavbna zemljišča so razvidna 
tudi iz kartografske dokumentacije iz četrtega odstavka 1. člena 
tega odloka. 

(2) Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij Škal, 
Hrastovca in Konova so dovoljene novogradnje stanovanjskih in 
gospodarskih objektov pod pogoji, ki se nanašajo na oblikovanje 
novogradenj, določanje parcel, komunalno urejanje stavbnih 
zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in 
razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega 
okolja, kot so opredeljeni v odloku o PUP 02.

(3) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v nova ureditvena 
območja veljajo določila predhodnega odstavka tega člena.

(4) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v obstoječa 
ureditvena območja so dovoljeni posegi v skladu z določili, ki 
veljajo za ureditveno območje v katero je vključeno stavbno 
zemljišče oziroma za morfološko enoto, ki se je stavbno 
zemljišče dotika.

(5) Izven območij stavbnih zemljišč je, na podlagi predhodnega 
pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijsko svetovalne 
službe Slovenije, dovoljena postavitev objektov, ki neposredno 
služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, gnojišča in 
gnojne jame, kozolci, sušilnice, strojne lope, rastlinjaki, ipd.), 
v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 02, ki 
se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana 
območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter 

merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot človekovega okolja.

(6) Izven območjih stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja 
nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki 
služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju 
naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne 
elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture 
vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport 
in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. 
njihovega premoženja ob različnih nesrečah.

9. člen
(1) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je 
obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali 
površinsko nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta 
naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt. 

(2) Rekonstrukcija objekta predstavlja izvedbo del, ki spreminjajo 
tehnične značilnosti obstoječega objekta in prilagajajo objekt 
spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma 
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, 
spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost 
ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne 
gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena 
prostornina ne spremeni za več kakor 10 %.

(3) Pri rekonstrukciji objekta so dopustne dozidave, nadzidave 
obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti 
obstoječega objekta ali njegovega dela. Pri rekonstrukciji 
objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor, 
kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

10. člen
Novogradnje, nadzidave in dozidave se morajo prilagajati 
okoliškim objektom po:

- površini in gradbenim linijam;
- naklonu streh in smereh slemena;
- videzu gradbenih materialov, ki so uporabljeni za strehe in 

fasade v bližini;
- zasnovi izrabe stavbnega zemljišča in 
- merilih arhitekturnih elementov.

11. člen
Lega objektov na zemljišču

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav, 
rekonstrukcij obstoječih objektov ter gradnjo nezahtevnih in 
enostavnih objektov v območjih brez izrazite gradbene linije 
okoliških objektov so naslednji:

-  zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj 
z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene 
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega 
člena odloka;

-   odmik objekta mora biti od najbližje točke sosednje parcele 
najmanj 4,00 m;

-  odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega 
objekta, razen v primeru gradnje nezahtevnega oziroma 
enostavnega objekta in ko ob večji bližini ne nastopajo 
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motilne posledice za bivalno okolje na sosednji parceli. V 
tem primeru si mora investitor pridobiti soglasje lastnika 
sosednjega zemljišča;

-  dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje 
parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, 
če se s tem strinja lastnik sosednje parcele. V tem primeru 
si mora investitor novogradnje pridobiti soglasje lastnika 
sosednje parcele;

-  izjemoma je dopusten odmik novogradnje od najbližje 
točke sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod 
pogojem, da si investitor novogradnje pridobi od lastnika 
sosednje parcele dokazilo o pravici graditi (lastninska, 
stvarna ali obligacijska pravica). V tem izjemnem primeru 
si mora investitor pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje;

-  odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti manjši 
kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma 
vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni predvideno za 
rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem je potrebno upoštevati 
elemente cest, hodnikov za pešce in kolesarskih stez ki 
jih predpisujejo zakonski predpisi. Dopustni so tudi manjši 
odmiki, vendar le pod pogojem, da si investitor predvidene 
gradnje predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa 
pridobi soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma 
javne poti;

-  odmiki objekta od objektov gospodarske javne 
infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni v Zakonu 
o graditvi objektov in drugih področnih predpisih. V primeru 
vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, 
voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, 
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov 
za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega 
pomena oziroma v javno korist, razen priključkov nanje, pa 
znaša varovalni pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če drug 
predpis ne določa drugače;

-  površina dozidave obstoječega objekta praviloma ne sme 
presegati 80% tlorisne zazidane površine obstoječega 
objekta. Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih 
objektov in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. 
Bivalni pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;

-  odmik cestnega priključka na javno občinsko cesto od 
meje sosednjega zemljišča, če je njegova širina do 3,00 m, 
njegova dolžina pa do 30,00 m in je pridobljeno soglasje 
upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 1,00 m ( brez 
soglasja lastnika sosednje parcele ). Odmik je lahko tudi 
manjši, pod pogojem da si investitor cestnega priključka 
pridobi soglasje lastnika sosednje parcele;

-  gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji iz 
Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni 
list Republike Slovenije, 37/2008 – v nadaljevanju kratko: 
Uredba). Dopustna je postavitev ograj tudi na parcelno, 
vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel. 

12. člen
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le 
pod pogoji in merili iz Uredbe.

(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
je dopustna gradnja enostavnih objektov brez gradbenega 
dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

-  da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta, 
kašče, kozolca in senika  v skladu z določbami iz Uredbe 
in da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno 
območje kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi 
premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni 
mogoče postaviti in se predhodno pridobi mnenje pristojne 
kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je 
takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije 
(pogojno zazidljivo območje kmetije);

-  da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne 
učne poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot 
vodnega zajetja, vrtine ali vodnjaka, krmišča, molzišča, 
ograje za pašo živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu 
z določili iz Uredbe;

 
-  da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega 

prireditvam, če so izpolnjeni pogoji določeni v Uredbi in če 
takšna prireditev ne traja več kot petnajst dni, po končani 
prireditvi pa se takšen objekt odstrani in vzpostavi prejšnje 
stanje.

13. člen
V rezervatih novih prometnic in takih, ki so predvidene za 
rekonstrukcijo, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati 
le nujna vzdrževalna dela. V varovalnih pasovih ostalih 
obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe 
namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec ceste. V 
varovalnih pasovih notranjega cestnega omrežja so dovoljeni 
posegi, ki ne slabšajo prometnih pogojev.

14. člen
Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije 
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem 
območju PUP 02 je dopustna le ob predhodno pridobljenem 
soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

15. člen
(1) Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega 
značaja (cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV 
zvez, male hidroelektrarne, komunalno omrežje in naprave, 
športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo kmetijskim 
dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče na gozdnih površinah, 
melioracije in regulacije vodotokov, gradnja objektov in ukrepi 
za preprečevanje in sanacijo plazov, ostali objekti lokalnega 
značaja) pomembnih za obravnavano območje, skladnih z 
usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne 
občine Velenje.

(2) Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih 
površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče le ob 
predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.

16. člen
(1) Lokacija za postavitev spominskih obeležij naj bo izbrana 
na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora 
tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira 
promet. Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena 
tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.

(2) Na posameznih objektih, za katere veljajo pogoji varovanja 
kulturne dediščine, se smejo spominska obeležja postavljati le 
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v sodelovanju s pristojno organizacijo za varstvo naravne in 
kulturne dediščine.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV

Ureditvena območja naselij Škale in Hrastovec z razloženimi 
deli zaselkov Škale - Podlubela in Šembric

17. člen
Območje urejanja S2/6a, b, c, d, e

(1) Dovoljena je gradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.

(2) V območju urejanja je S2/6b, je na skrajnem zahodnem 
delu območja (parcelna št. 341, k.o. Škale) dovoljena gradnja 
objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti (večnamenski prostor, 
skladišča opreme in ostalih rekvizitov, sanitarije, itd.).

18. člen
Območje urejanja S2/7;  morfološke enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 
1A/4 in 3A/1

(1) V morfoloških enotah 1A/1, 1A/2 in 1A/4  so dovoljene 
novogradnje stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov, 
dozidave in nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije 
obstoječih objektov, gradnja manjših obrtnih, servisnih ter 
poslovnih objektov, gradnja počitniških, nezahtevnih in 
enostavnih objektov ter spremembe namembnosti obstoječih 
objektov.

(2) V morfoloških enotah 1A/3 in 3A/1 so dovoljene novogradnje 
stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov, dozidave 
in nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja manjših obrtnih ali poslovnih objektov, gradnja 
počitniških, nezahtevnih in enostavnih objektov ter spremembe 
namembnosti obstoječih objektov. Posegi v teh območjih so 
mogoči le ob predhodnem soglasju Premogovnika Velenje 
– upravljavca pridobivalnega prostora in Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.

19. člen
Območja urejanja M 2/1 -  pokopališče  Škale;  morfološki enoti 
3/1 in 3/2

a) Morfološka enota 3/1 je namenjena pokopališki dejavnosti 
obstoječega pokopališča v Škalah. Dopustne so rekonstrukcije 
in dozidave obstoječih objektov v sklopu pokopališča, 
novogradnje za potrebe pokopališke dejavnosti ter drugi posegi 
v prostor, ki morajo biti skladni z veljavnim Ureditvenim načrtom 
pokopališče Škale (Uradni Vestnik MO Velenje št. 6/01). Za 
večje spremembe zasnove pokopališča mora biti izvedena 
sprememba in dopolnitev ureditvenega načrta.

b) Morfološka enota 3/2 predstavlja rezervat za širitev 
obstoječega pokopališča Škale in razvoja centralnih dejavnosti. 
Dovoljena je gradnja dodatnih parkirišč za potrebe pokopališča. 
Širitev obstoječe poslovne dejavnosti in dograditve obstoječih 

objektov ni dopustna. V primeru bistvene spremembe 
namembnosti morfološke enote 3/2 mora biti izdelan nov 
prostorski akt, skladno z veljavno prostorsko zakonodajo.

20 . člen
Območje urejanja S 2/8 in C2/3  Škale-Hrastovec;  morfološke 
enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4, 1A/5, 1A/6, 1A/7  in 5A/1 

(1) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, 
dozidave, nadzidave, rekonstrukcije obstoječih objektov) je 
dovoljena pod splošnimi pogoji v območjih z oznako 1A/1, 1A/2, 
1A/4, 1A/5, 1A/6 in 1A/7.

(2)  Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena v 
skladu s splošnimi pogoju in ob upoštevanju določil iz Uredbe v 
območjih z oznako 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4, 1A/5, 1A/6 in 1A/7.

(3) Gradnje gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev 
je dovoljena na tistih zemljiščih, kjer to omogočajo velikost 
parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezni 
prostor za dovoz in manipulacijo v območjih z oznako 1A/2, 
1A/5, 1A/6 in 1A/7.

(4) Gradnja delavnic za storitveno obrt, poslovno dejavnost 
in drugih spremljajočih dejavnosti je dovoljena pod splošnimi 
pogoji za novogradnje v območjih z oznako 1A/1, 1A/4, 1A/5, 
1A/6 in 1A/7.

(5) Sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, delavnico storitvene obrti ali prodajalno je dovoljena 
s tem, da ne nastopijo prekomerni moteči vplivi na okolico.

(6) Novogradnje samostojnih objektov niso dopustne v 
območju z oznako 1A/3;  dovoljene so dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije obstoječih objektov in postavitev nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

(7) V območju z oznako 5 A/1 je dovoljena gradnja športnega 
in otroškega igrišča in servisnega objekta s pripadajočimi 
ureditvami za potrebe rekreacije.

(8) V morfoloških enotah 1A/1 in 1A/4 je dovoljena stanovanjska 
gradnja, dozidave in nadzidave obstoječih objektov, 
rekonstrukcije obstoječih objektov, spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali njihovih delov, gradnja manjših obrtnih 
ali poslovnih objektov, rekreacijskih in športnih objektov, gradnja 
gospodarskih objektov in gradnja nezahtevnih ter enostavnih 
objektov. Pri umeščanju stanovanjskih objektov v prostor, pri 
parcelaciji predvidenih pripadajočih parcel za gradnjo in pri 
zasnovi novega cestnega omrežja in dovozov do predvidenih 
objektov, se smiselno uporablja kot strokovna podlaga Zazidalni 
načrt Škale-Hrastovec, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem (št.
proj.OCKV-295 in OCKV-295/II-tehnični del). Možna so manjša 
odstopanja od zazidalnega načrta, vendar le pod pogojem, da 
se za ta odstopanja izdelajo posebne strokovne podlage za 
obe morfološki enoti ali za manjše dele teh morfoloških enot 
in se zanje pridobi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje. Takšne posebne strokovne podlage služijo kot 
urbanistična podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
predvidene posege v prostor. 

(9) Območje urejanja C2/3 je namenjeno centralnim dejavnostim 
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(podružnična osnovna šola, Gasilski dom, trgovina, gostinski 
prostori, prostori krajevne skupnosti, servisni objekti in prostori, 
športni objekti, športna in otroška igrišča, dovozne poti, 
parkirišča, nadstrešnice, itd.). Na nepozidanih zemljiščih so 
dopustne novogradnje objektov centralnih dejavnosti, manjši 
poslovni in obrtniški objekti, na južnem in vzhodnem delu 
območja urejanja, pa je na prostih stavbnih zemljiščih dopustna 
tudi stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih, nezahtevnih 
in enostavnih objektov. Za vse novogradnje na območju urejanja 
C2/3 morajo biti predhodno izdelane posebne strokovne 
podlage (urbanistični del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja), za katere mora izdati soglasje Urad za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje. Soglasje je pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

21. člen
(1) Pri določanju pogojev za posege v prostor v območju 
urejanja 07 se kot strokovna podlaga uporabljajo elaborati:

Krajinske zasnove območja ugreznin:
- vodnogospodarski del (NIVO Celje, proj. št. 817/88, julij 

88),
- inventarizacija in analiza stanja v prostoru z ugotovitvijo 

trendov razvoja I. faza (ZUV, št. proj. P644, september 
88),

- valorizacijske analize s preverjanjem variantnih konceptov 
razvoja II. faza (ZUV, št. proj. 843-K2-SP, januar 90, mapi 
A ni B),

- presoja variant in dodatne usmeritve III. A faza (ZUV, št. 
proj. 843/90-K2-SP, november 90),

- III. B faza mapa B delovni osnutek (ZUV, št. proj. 843/91-
K2, september 92).

(2) Znotraj posameznih območij urejanja so ob upoštevanju 
izhodišč iz prej navedenih strokovnih podlag dovoljeni naslednji 
posegi:

v območju urejanja 07A:  ureditev športnih objektov in objektov 
za rekreacijo (pešpoti, kolesarske poti, poti za konjeniški šport, 
parkirišča, golf igrišče,pomoli in drugi vodni objekti namenjeni 
športu in rekreaciji na vodi, gostinski in drugi spremljajoči objekti 
in naprave); na stavbnih zemljiščih znotraj območja je dovoljena 
novogradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov, 
dozidave in nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije 
obstoječih objektov, gradnja počitniških, nezahtevnih in 
enostavnih objektov ter spremembe namembnosti obstoječih 
objektov, ob ustrezni navezavi predvidenih objektov na 
obstoječi cestni sistem; posegi na stavbnih zemljiščih znotraj 
pridobivalnega prostora so mogoči le ob predhodnem soglasju 
Premogovnika Velenje – upravljavca pridobivalnega prostora.

v območju urejanja 07B:  posegi glede vzdrževanja in 
ohranjanja naravne vrednote, gradnja manjših objektov za 
potrebe opazovanja in urejanja območja, gradnja sonaravnih 
pešpoti na obrobju območja  namenjenih nemoteči sprostitveni 
in rekreacijski dejavnosti; dovoljena je postavitev spominskih 
obeležij; za vse posege v to območje je potrebno predhodno 
izdelati posebnih strokovnih podlag  in pridobiti soglasje Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje; pri izdelavi posebnih 
strokovnih podlag se morajo upoštevati naravovarstvene 
smernice, št. 01-III-351/2-O-03, ki jih je izdelal Zavod RS za 
varstvo narave, Območna enota Celje, decembra 2003. 

v območju urejanja 07C: ureditev športnih objektov in objektov 
za rekreacijo (pešpoti, kolesarske poti, poti za konjeniški šport, 
parkirišča, golf igrišče, spremljajoči objekti in naprave, itd.) in 
postavitev spominskih obeležij.

v območju urejanja 07D: 
ureditve in gradnja objektov za potrebe športno rekreacijskih 
dejavnosti in konjeniške dejavnosti; objekti v sklopu muzeja 
na prostem, ureditev parkirišč, ureditev peš in kolesarskih 
poti, konjeniških poti; možna izgradnja manjših gostinsko – 
storitvenih objektov.

v območju urejanja 07E: 
objekti, naprave in ureditve za potrebe konjeniške dejavnosti, 
dodatna infrastruktura in gradnja dodatnih parkirišč; dovoljena 
je gradnja dozidav in nadzidav obstoječih objektov pod 
pogoji za posege na obstoječih objektih; dovoljena je gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov pod splošnimi pogoji in 
pogojih iz Uredbe.

v območju urejanja 07F: 
vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, vzdrževalna 
dela v javno korist, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, 
nadzidave obstoječih objektov pod pogoji za posege na 
obstoječih objektih; dovoljena je gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov različnih namembnosti; na delu območja 
je dopustna sprememba namembnosti obstoječih objektov 
in novogradnje za namene športno rekreacijskih in poslovnih 
dejavnosti in izgradnja spremljajočih objektov za to namembnost; 
dopustna je izgradnja objektov za namene konjereje in drugih 
sorodnih dejavnosti.

v območju urejanja 07G: 
dovoljena je gradnja dozidav in nadzidav obstoječih objektov pod 
pogoji za posege na obstoječih objektih; dovoljena je gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov na celotnem območju pod 
pogojih iz Uredbe in pod splošnimi pogoji; na nezazidanih 
zemljiščih je možna gradnja stanovanjskih objektov in poslovno 
stanovanjskih objektov pod splošnimi pogoji ob predhodni 
izdelavi posebnih strokovnih podlag;

v območju urejanja 07H: 
urejanje in vzdrževanje obstoječih kmetijskih površin in javne 
infrastrukture; možna je gradnja športno rekreacijskih objektov 
in naprav s spremljajočimi objekti; na parceli št. 726/1, k.o. 
Hrastovec je dopustna izgradnja kmetijskega gospodarskega 
objekta – kleti za skladiščenje sadja in shranjevanje orodja; 

v območju urejanja 07I: 
dovoljena je novogradnja, gradnja dozidav in nadzidav 
obstoječih objektov, rekonstrukcije obstoječih objektov pod 
pogoji za posege na obstoječih objektih; dovoljena je gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov z upoštevanjem pogojev iz 
Uredbe in pod splošnimi pogoji;

v območju urejanja 07J: 
dovoljene so adaptacije, rekonstrukcije in sanacije obstoječih 
objektov ter sanacijska dela na objektu grad Turn z ureditvijo 
okolice objekta za turistično – rekreacijske, posloven ali 
stanovanjske namene. Za posege na objekti in okolici gradu Turn 
si je pred izdelavo projektne dokumentacije pridobiti smernice 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje ter 
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mnenja te institucije na projekt za gradbeno dovoljenje.

(3) Za vsak poseg v prostor v območju urejanja 07 je potrebno 
predhodno izdelati posebne strokovne podlage (urbanistični del 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter k njim pridobiti 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 
Soglasje je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Na območju znotraj meja pridobivalnega prostora 
Premogovnika Velenje, je potrebno za vsak poseg v prostor 
v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, pridobiti mnenje 
Premogovnika Velenje, kot nosilca rudarske pravice in soglasje 
pristojnega ministrstva Republike Slovenije za rudarstvo.

22. člen
Območja urejanja S 2/9;  Šembric

V območju urejanja je dovoljena stanovanjska gradnja, 
dozidave, in nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije 
obstoječih objektov, spremembe namembnosti obstoječih 
objektov ali njihovih delov, gradnja manjših obrtnih ali poslovnih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov in gradnja nezahtevnih 
ter enostavnih objektov.

Druga območja urejanja

23. člen
Območje urejanja K2/7a

(1) Na območju urejanja je na območjih stavbnih zemljišč 
dopustna novogradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih 
objektov, pomožnih objektov kmetij, dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe namembnosti 
celotnih ali delov obstoječih objektov in gradnja oziroma 
postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. 

(2) Na območjih stavbnih zemljišč znotraj pridobivalnega 
prostora Premogovnika Velenje si mora investitor predvidenega 
posega v prostor pridobiti soglasje upravljavca pridobivalnega 
prostora premogovnika.

Območje urejanja K2/7b

Na območju urejanja je na območjih stavbnih zemljišč dopustna 
novogradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov, 
pomožnih objektov kmetij, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije 
obstoječih objektov in spremembe namembnosti celotnih 
ali delov obstoječih objektov in gradnja oziroma postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov.

24. člen
Območje urejanja K2/8

(1) Stanovanjska gradnja – novogradnje, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene pod splošnimi 
pogoji na stavbnih zemljiščih.

(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe 
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih, servisnih 
in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji na 
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih objektih 
mora biti zagotovljen zakonsko  predpisan dovoz do predvidenih 
objektov, ustrezno število parkirnih mest za stanovalce in 

obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna oziroma obrtna 
dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na okolje in na 
bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih in njihovi 
okolici.

(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na 
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi 
pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska 
poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v 
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev 
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja 
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije 
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, 
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne 
sme presegati  površine osnovnega objekta.

(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih 
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 
kmetijskih zemljišč.

25. člen
Območje urejanja K2/9

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 24. 
členu tega odloka.

26. člen
Območje urejanja K2/10

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 24. 
členu tega odloka.

27. člen
Območje urejanja K2/11

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 24. 
členu tega odloka.

28. člen
Območje urejanja G 2/8a in G2/8b 

(1) Območje urejanja G/8a je pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov izven stavbnih zemljišč niso dovoljene. 
Na parceli št. 341, k.o. Škale je dovoljena gradnja objektov 
za namene športa, rekreacije in prireditvenih dejavnosti, s 
spremljajočimi objekti (večnamenski objekt, skladišče opreme 
in ostalih rekvizitov, sanitarije, nezahtevni in enostavni objekti, 
začasni objekti, itd.).

(2) Območje urejanja G2/8b je pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih in gospodarskih objektov  niso dovoljene. 
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture s 
spremljajočimi objekti.

29. člen
Območje urejanja G 2/9
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Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso 
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, 
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture 
s spremljajočimi objekti.

30. člen
Območje urejanja G 2/10

Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso 
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, 
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture 
s spremljajočimi objekti.

31. člen
Območje urejanja G 2/11

Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso 
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, 
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture 
s spremljajočimi objekti.

32. člen
Območje urejanja G 2/12 (gozd s posebnim pomenom)

Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso 
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, 
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture 
s spremljajočimi objekti.

33. člen
Območje urejanja G 2/13

Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso 
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, 
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture 
s spremljajočimi objekti.

34. člen
Območje urejanja G 2/14

Gozd je zaščiten kot varovani gozd – G20. Dovoljeno je 
vzdrževanje gozda pod nadzorom pristojne gozdarske 
službe. Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov 
niso dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, 
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.”

35. člen
Območje urejanja R 2/1

(1)  Dovoljeni so posegi za potrebe lovske dejavnosti vključno z 
ureditvijo strelišča na glinaste golobe.

(2)  Novogradnje samostojnih stanovanjskih objektov niso 
dopustne.

(3) Obstoječe objekte je možno dopolnjevati po določilih 8. 
člena tega odloka. Dovoljena je sprememba namembnosti   v 
namene funkcionalnih dopolnitev območja.

V. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA 
    NOVOGRADENJ

36. člen
Območje urejanja znotraj ureditvenih območij

(1) Gradnja samostojnih stanovanjskih, poslovnih, trgovskih, 
gostinskih objektov, dozidav, nadzidav je dopustna pod 
splošnimi in naslednjimi pogoji:

a) Oblikovanje samostojnih stanovanjskih, poslovnih, gostinskih 
in obrtnih objektov:
- tlorisne mere: tlorisne mere predvidenih objektov niso 

posebej določene, prav tako ne oblika tlorisa, vendar se 
morajo pri zasnovi predvidenih objektov upoštevati določila 
predpisanih odmikov iz 12. člena tega odloka;

-  etažnost: klet + pritličje + nadstropje ali mansarda 
(izjemoma je dopustno povečanje etažnosti, ob predhodni 
pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje);

-  oblika strehe: priporočljivi so nakloni strešin od 35– 45 
stopinj, vendar so izjemoma dopustni tudi nakloni strešin 
manjših ali večjih naklonov (vključno z »ravnimi« strehami), 
ob predhodno izdelanih strokovnih podlagah (lokacijskem 
preizkusu) in pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor 
MO Velenje;

-  kritina: dopustne so se vrste kritine, razen kritine, ki vsebuje 
azbest (priporočena je kritina v temnih tonih – opečna, 
rjava, črna, temno siva, itd.); 

b) Dozidave obstoječim objektom:
-  dozidan del obstoječega objekta mora biti funkcionalno 

povezan z obstoječim objektom, lahko tudi kot zaključena 
funkcionalna enota s svojim vhodom;

-  višinski gabarit naj bo enak osnovnemu objektu ali nižji;
-  streha: naklon strešin in kritina naj bo enaka strehi 

osnovnega objekta, kar pa ni obvezno (v takšnih primerih 
morajo biti za predvideno dozidavo izdelane posebne 
strokovne podlage – lokacijski preizkus in pridobljeno 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje).

c) Nadzidave obstoječih objektov:
-  dozidava je mogoča, če novi gabarit objekta (z nadzidavo) 

ne bo po višini presegal višin sosednjih objektov;
-  nadzidave se mora v celoti podrediti oblikovnim in 

arhitekturnim značilnostim obstoječega objekta;
-  dopustna je izgradnja strešnih lin in strešnih oken na 

strehi dozidave, ob upoštevanju višinskih gabaritov iz prve 
alineje;

(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le 
ob upoštevanju določil iz Uredbe.

(3) Gospodarska poslopja:
-   objekti so lahko samostojni ali prizidani;
-   gabarit: klet (po potrebi in možnostih), pritličje, izkoriščeno 

podstrešje;
-   kot prizidek ne sme višinsko presegati osnovni objekt;
-   streha: naklon in kritina skladna s streho osnovnega objekta 

(kot prizidek) ali skladno s strehami sosednjih objektov;
-   za hranjenje kmetijskih strojev je dopustna postavitev 

nadstreškov, kakovostno enakih obstoječim streham  

(4) Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati 
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arhitektonsko skladen z obstoječo zazidavo.

(5) Za gradnjo obrtnih delavnic in spremljajočih objektov veljajo 
enaki pogoji kot za novogradnje pod pogoji iz prvega odstavka 
tega člena.

37. člen
Območja urejanja izven ureditvenih območij

(1) Novogradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije:
-  podolgovat tloris z najmanjšo razliko med dolžino in širino 

objekta 3,00 m;
-  gabarit: klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje;
-  streha: dvokapnica v naklonu, skladno s sosednjimi objekti 

v kompleksu ali 35 do 45 stopinj, kritina v temnih tonih, 
priporoča se opečna kritina.

(2) Dozidava stanovanjskih objektov:
-   prizidani del mora biti funkcionalno povezan z obstoječo 

hišo, lahko tudi kot zaključena stanovanjska enota s svojim 
vhodom;

-   višinski gabarit naj bo enak osnovnemu objektu ali nižji;
-   streha: naklon in kritina enaka kot streha osnovnega 

objekta; dozidave z ravno streho niso dovoljene.

(3) Gospodarski objekti (gospodarska poslopja, hlevi, skednji, 
kašče, strojne lope):
-  gospodarski objekti so lahko samostojni ali prizidani oz. 

dozidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim 
poslopjem,

-   če bo novi objekt prizidan oz dozidan k obstoječemu, mora 
biti višinski gabarit usklajen,

-   strehe morajo biti v naklonu 35 do 45 stopinj ali skladno z 
obstoječim objektom, simetrične dvokapnice, s čopom ali 
brez, kritina v temnih tonih, priporoča se opečna kritina,

-   za hranjenje kmetijskih strojev je dopustna postavitev 
nadstreškov, ki morajo biti oblikovani skladno z okoliškimi 
objekti, predvsem glede oblike in naklona strehe.

(4) Nezahtevni in enostavni objekti za potrebe kmetovanja 
(kozolci, shrambe orodja, ute, itd.):
Izvedba praviloma lesena, objekt pritličen, kapna lega do višine 
8,00 m, naklon strehe 35 do 45 stopinj oziroma kot pri sosednjih 
objektih, kritina v temnih tonih, priporoča se opečna kritina.

(5) Čebelnjaki:
Izvedba lesena, objekt pritličen, kapna lega do višine največ 
2,70 m, naklon strehe 35 do 45 stopinj oziroma kot pri 
sosednjih objektih, enako velja za kritino, ki mora biti praviloma 
v temnih tonih. V objektu so lahko površine panjev, čebelarska 
delavnica, priročno skladišče in suho stranišče. Objekt ne sme 
biti podkleten.

(6) Drugi objekti:
Za druge objekte (lovski, gozdno gospodarski) veljajo pogoji 
oblikovanja, kot za gradnjo iz prvega in tretjega odstavka tega 
člena.

VI. VELIKOST IN OBLIKA PARCEL

38. člen
(1) Parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških 
parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je 

predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo 
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki 
bodo služile objektu.

(2) Parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru pogojnih 
primernih tal za gradnjo je potrebno pred pričetkom gradnje 
pridobiti geološko poročilo in pogoje v zvezi z načrtovano 
gradnjo. 

(3) Velikost posameznih parcel naj bistveno ne odstopa 
od okoliških gradbenih parcel. Velikost parcele za gradnjo 
stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, gospodarskih, trgovskih, 
gostinskih objektov in objektov centralnih dejavnosti je 
minimalno 400 m2, ob upoštevanju predpisanih odmikov 
objektov od sosednjih parcel iz 11. člena odloka.

(4) Velikost parcele za gradnjo počitniškega objekta je 
minimalno 300 m2, ob upoštevanju predpisanih odmikov od 
sosednjih parcel iz 11. člena tega odloka. 

(5) Obstoječih gradbenih parcel ni mogoče deliti na manjše 
gradbene parcele, če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, ne 
nastanejo nove gradbene parcele, ki ustrezajo kriterijem iz 
prejšnjih dveh odstavkov tega člena, glede velikosti parcel, 
in če na njih ni mogoče zgraditi novogradnje (geometrično 
preozke oz. predolge parcele), z upoštevanjem odmikov iz 11. 
člena tega odloka.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ

39. člen
(1)  Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi 
investitor.

(2)  Investitor je dolžan izvršiti zunanjo ureditev zemljišča 
najkasneje ob pričetku uporabe objekta.

(3) Kjer kanalizacija ni urejena, mora investitor novogradnje za 
zbiranje fekalnih odpadnih vod obvezno zgraditi interno čistilno 
napravo.

(4) Kjer obstoji, ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, 
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s 
pogoji upravljavca.

(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak 
ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščene strokovne organizacije 
(praviloma za več objektov skupaj in z izvedbo primerne 
zaščite).

(6) Vsa samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti 
opremljene z lovilcem olj.

(7) Gnojišča in gnojne jame pri kmetijskih gospodarskih objektih 
morajo biti grajene skladno z zakonskimi in podzakonskimi 
določili.

(8) Pred izpustom odplak v vodotok je treba odplake očistiti do 
take stopnja, da ustrezajo mejnim koncentracijam, podanim z 
zakonom o vodah.
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(9) V območjih, kjer bodo zgrajeni dislocirani pomožni objekti in 
čebelnjaki, se naj predvidijo suha stranišča.

(10) Drenažne vode, površinske žive vode, neonesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin je treba odvajati 
ločeno v potoke.
 
(11) Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno 
prometno omrežje s skupnim priključkom. Dovozi in priključki 
se smejo graditi samo s soglasjem pristojne organizacije za 
vzdrževanje cest.

VIII. MERILA IN POGOJI GLEDE POSEGOV V 
INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

40. člen
Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni 
pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na 
vsaki strani:

(1) Cestna infrastruktura
-  glavne ceste    25 m
-  regionalne ceste   15 m
-  lokalne ceste    10 m
-  zbirne mestne ceste   10 m
-  mestne ceste      8 m
-  javne poti      6 m
-  državne kolesarske steze    5 m
-  javne poti za kolesarje     3 m

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na 
vsako stran.

(2) Elektroenergetska infrastruktura
-   varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
-   varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 110 kV je 15 m;
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega 

elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 
10 m;

-   varovalni pas kabliranega distribucijskega 
elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20kV je 
5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako stran.

(3) Plinovodno omrežje
-   varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 

16 bar in več je 100 m;
-   varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim 

tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m;
-  varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z 

obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od 
osi voda.

(4) Ostala javna infrastruktura
-  varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 

vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim 
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in 
drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne 
službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen 

priključkov nanje, je 1,5 m (merjeno od osi posameznega 
voda).

41. člen
Primarne komunalne in energetske napeljave

(1) Vodovod:
Na obravnavanem območju PUP 02 je izvedeno primarno 
vodovodno omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe 
vodovodno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem 
upravljavca vodovodnega omrežja.

(2) Kanalizacija:
Na obravnavanem območju PUP 02 je v pretežni meri izvedeno 
kanalizacijsko omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s 
soglasjem upravljavca kanalizacijskega omrežja. Na območjih, 
kjer kanalizacijsko omrežje ni izvedeno, si morajo investitorji 
novih objektov zgraditi lastno malo čistilno napravo s zakonsko 
predpisanim izpustom v okolje.  Za odvod fekalne kanalizacije 
iz predvidenih objektov niso dovoljene greznice.

(3) Telefonsko omrežje:
Na obravnavanem območju PUP 02 je izvedeno telefonsko 
omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe telefonsko 
omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem upravljavca 
telefonskega omrežja.

(4) Plinovod:
Na obravnavanem območju PUP 02 je izvedeno primarno in 
sekundarno plinovodno omrežje. Priključitve novih objektov na 
obstoječe plinovodno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji 
in s soglasjem upravljavca plinovodnega omrežja. V 100 m 
varovalnem pasu je dovoljena gradnja novih objektov le s 
soglasjem upravljavca plinovodnega omrežja.

(5) Električno omrežje:
Območja z oznako 07H, G 2/11, S 2/8, C 2/3, K 2/8, S 2/6b, 
S 2/6c in K 2/7a prečka obstoječi 110 kV daljnovod Velenje-
Dravograd. Dovoljena je rekonstrukcija in posodobitev 
obstoječega daljnovoda. 
Na obravnavanem območju PUP 02 je izvedeno primarno in 
sekundarno električno omrežje. Priključitve novih objektov na 
obstoječe električno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s 
soglasjem upravljavca električnega omrežja.

42. člen
(1) Pri vseh rezervatih predvidenih komunalnih napeljav in 
elektroenergetskih daljnovodnih koridorjih je možna delna 
sprememba v višini in dolžini rezervata. Dokončno bo komunalni 
rezervat opredeljen z lokacijskim načrtom ali dokumentacijo.

(2) V območju rezervatov primarnih infrastrukturnih koridorjev 
ni dovoljena gradnja objektov, razen pod posebnimi pogoji, ki 
jih določa upravljavec posameznega komunalnega voda. 

IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE 
NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLJENIH VREDNOT 
ČLOVEKOVEGA OKOLJA

43. člen
(1) Pri celotnem gospodarjenju s prostorom (kmetijska 
proizvodnja in gozdarstvo, prenova, obnova, novogradnja, 



29. marec 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 33/ stran 111

            30. seja Sveta Mestne občine Velenje

vzdrževalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro in 
hidromelioracijah, vzdrževanju omejkov in drugega vaškega 
zelenja) se določa pogoj verovanja naravnih prvin:
-  da se ohranja krajinski vzorec naravnih prvin in njegova 

površinska in volumska razmerja ter   fiziografska in 
ekološka struktura krajine (predvsem mikro vegetacijski 
elementi in specifične biocenoze);

-  da se ohranja krajinsko- oblikovna struktura rabe prostora 
(razmerja kmetijske rabe, naselji in gozda).

(2) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja 
(sanacije plazov, preprečevanje erozije in drugo). Vsi posegi 
v prostor pa morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi 
strukturam v okolju in rabi ter upošteva naravne značilnosti 
prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, 
značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah).   

44. člen
Da se ohranja naravno ravnovesje in zaradi smotrnega 
gospodarjenja, je potrebno za postavitev čebelnjakov v določenih 
območjih upoštevati pogoje soglasja čebelarskega društva 
občine Velenje in občinskega veterinarskega inšpektorja.

45. člen
Vodotoke, ki tečejo ob ali po ureditvenih območjih, kjer je 
predvidena gradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih 
poslopij in obrtnih delavnic, je treba urediti tako, da bo območje 
varno pred visokimi vodami. Objekti morajo biti od bodoče 
regulacije oddaljeni vsaj 5,00 m. V pet metrskem pasu ne sme 
biti lociran noben drug objekt (mala čistilna naprava, ograja, 
oporni zid, itd.) ali zasajeno rastlinje, ki bi oviralo prehod ob 
potoku.

46. člen
(1) Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturne in 
naravne dediščine, ki ima posebno vrednost, je potrebno 
upoštevati obstoječe odloke Mestne občine velenje o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine 
Velenje.

Arheološka dediščina:
233/01 Škale – Arheološko najdišče Groblje (K2.05);

Sakralna stavbna dediščina:
3406 Šenbric – Cerkev sv. Brikcija (K3.05);

Profana stavbna dediščina:
4337 Hrastovec – Grad Turn (K4.02);
263/01 Škale - Domačija Škale 21 (K5.34);
264/01 Škale - Hiša Škale 60 (K5.35);
265/01 Škale - Gospodarsko poslopje na domačiji Škale 61 
               (K5.36);
266/01 Škale -Kozolec na domačiji Škale 61 (K5.37);

Memorialna dediščina:
4411 Hrastovec - Grobišče borcev NOB (K6.04);
4410 Hrastovec - Spomenik borcem NOB (K6.06);

Naravne vrednote lokalnerga pomena:
6110 Škale - rudniške ugreznine; 
5696 Sopota - soteska pri Velenju;

Natura 2000:
SI3000224 Huda luknja – del;

(2) Vsi posegi v prostor – pozidan in nepozidan, ki je opredeljen 
kot kulturna dediščina,  naravna dediščina ali spomenik, se 
morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščeno službo za varstvo 
kulturne dediščine in pooblaščeno službo za varstvo naravne 
dediščine, ki predpišeta pogoje za posege v prostor in izdajata 
zakonsko predpisana soglasja.«  

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg v 
prostor, razen za gradnjo enostavnih objektov, ki jih določa 
Uredba.

48. člen
S tem odlokom prenehajo veljati
-   v celoti določila Odloka o ZN Ravne, P-86 (odlok objavljen 

v Uradnem vestniku občine Velenje, št. 14/80);
-  za območja C2/2, S2/4a (enota1A/8) in del območja S2/5 

(enota 1A/2), določila Odloka o ZN Gaberke – spremembe 
in dopolnitve, P-361/IZN (odlok objavljen v Uradnem 
vestniku občine Velenje, št. 10/83);

-   v celoti določila Odloka o ZN Škale-jug, P-85 (odlok 
objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje, št. 6/77);

-  za vsa območja planske celote 02 iz 3. člena tega odloka 
– določila 5. člena Odloka o ugotovitvi skladnosti zazidanih 
načrtov in Odloka o urbanističnem redu s sprejetim 
srednjeročnim planom občine Velenje za obdobje 1986 do 
1990 (odlok objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje, 
št. 10/86); 

-   v celoti določila Odloka o urbanističnem redu v občini 
Velenje (odlok objavljen v Uradnem vestniku občine 
Velenje, št. 3/84).

49. člen
To uradno prečiščeno besedilo Odloka o PUP 02 vsebuje:

-   Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 02, št. projekta 644/88-PUP-P, Zavod za urbanizem 
Velenje, september 1988 (Uradni list Občine Velenje št. 
16/88);

-   Odlok o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za 
območje planske celote 02; krajevne skupnosti Ravne, 
Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo, št. projekta 644/93-
PUP, Zavod za urbanizem Velenje, april 1993 (Uradni list 
Občine Velenje št. 09/93);

-   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; krajevne 
skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo; za 
razširjena območja urejanja planske celote 07 – območje 
Velenjskega in Škalskega jezera in območij urejanja S2/8-
del in C2/3 Škale –Hrastovec, št. projekta 523/03, Urbana, 
Kočar in Kočar d.o.o., Velenje, avgust 2003 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 1/02);

-   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni 
skupnosti Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 06/04);

-   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni 
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skupnosti Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št.19/04);

-   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni 
skupnosti Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 26/06);

-   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni 
skupnosti Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 04/07);

-   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni 
skupnosti Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 25/09);

50. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 02, odlok 
in pripadajoča kartografska dokumentacija, ter kartografska 
dokumentacija prostorskih sestavin plana Mestne občine 
Velenje, so na vpogled na Uradu za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje ter pri Upravni enoti Velenje.

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

Številka: 350-03-0004/2001-300                                       
Datum:         

Mestne občine Velenje
Srečko MEH

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) predlagam 
Svetu, da to uradno prečiščeno besedilo sprejme.     

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj:  ŽUPAN                                                                Faza: PREDLOG 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 109. člena Poslovnika 
Mestne občine Velenje (UPB -1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 
in 22/08) na svoji ……..seji, dne …… sprejel 

ODLOK
O PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH  ZA OBMOČJE PLANSKE 
CELOTE 03; Krajevne skupnosti Plešivec, 

Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)

 (Uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje 
planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, 
Paka in Bevče (PUP 03). Sestavni del odloka o PUP 03 je 
kartografska dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni 
pogoji za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti 
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03), ki jo je izdelal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje, številka projekta: 
350-03-0005/2001-300/KD, oktobra 2009.

(2) Sestavni del odloka o PUP 03 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine 
Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen v letu 1988 in 1990 
ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 
in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za 
območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 (v nadaljnem 
besedilu: odlok o prostorskih sestavinah plana Mestne občine 
Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004). 
2. člen

Prostorski ureditveni pogoji planske celote 03 določajo:
- splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje območja;
- merila in pogoje glede vrste posegov;
- merila in pogoje oblikovanja novogradenj;
- merila in določanje parcel;
- merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč;
- merila in pogoje glede posegov v zavarovana območja in 

varstvena območja infrastrukturnih objektov;
- merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z 

delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

II. OBMOČJA OBRAVNAVE

3. člen
Planska celota 03, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, 
sestavljajo naslednja območja urejanja, vsa v KS Plešivec, KS 
Cirkovce, KS Paka in KS Bevče. 
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Oznaka območja      Prevladujoča namembnost

Ureditvena območja naselja Plešivec
S3/1a, b, c, d, e       stanovanjska   

Ureditvena območja naselja Škalske Cirkovce
S3/2a, b, c       stanovanjska    
Ureditvena območje naselij Paka, Loke in Lopatnik
S3/3a, b, c, d, e, f, g      stanovanjska      
Ureditvena območja naselja Bevče
S3/4        stanovanjska    
Ureditveno območje naselja Lipje 5
S3/5        stanovanjska      
Ureditvena območja naselja Paški Kozjak
V3/1a, b, c       stanovanjska, počitniški objekti 

Ureditveno območje kamnoloma Paka
E3/1         pridobivanje mineralnih surovin 

Druga ureditvena območja – kmetijska
K3/1a, b, c       kmetijska, gozd            
K3/2a, b, c, d, e, f       kmetijska                                         
K3/3        kmetijska    
K3/4a, b        kmetijska, gozd            
K3/5        kmetijska   
K3/6a, b        kmetijska   
K3/7        kmetijska, gozd  
K3/8        kmetijska   
K3/9a, b, c       kmetijska, gozd  
K3/10        kmetijska    
K3/11        kmetijska    
K3/12        kmetijska    
K3/13a, b, c, d       kmetijska    
Druga ureditvena območja – gozdovi
G3/1        gozd, kmetijska            
G3/2a, b        gozd    
G3/3a, b, c       gozd, kmetijska            
G3/4a, b, c       gozd, kmetijska            
G3/5a, b, c       gozd, kmetijska            
G3/6a, b, c       gozd              
G3/7a, b, c, d, e       gozd              
G3/8        gozd, kmetijska            
G3/9a, b        gozd              
G3/10        gozd    
G3/11        gozd     
Druga ureditvena območja – infrastruktura
13/1a, b        infrastruktura, kmetijska 
13/2a, b, c       infrastruktura, kmetijska 
13/3        infrastruktura, kmetijska 

4. člen
Meje planske celote 03 ter meje območij urejanja so prikazane v kartografski dokumentaciji opisani v prvem odstavku 1. člena 
tega odloka.
 
III. SPLOŠNE DOLOČBE ZA PROSTORSKO UREJANJE OBMOČJA

5. člen
Gradnja znotraj ureditvenih območij naselij in na drugih stavbnih zemljiščih

(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so razvidna iz kartografske dokumentacije  v merilu M - 1:5000, ki je 
opisana v prvem odstavku 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 03 so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje 



      29.marec 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 114  / Številka 33

30. seja Sveta Mestne občine Velenje

počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih, 
trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in 
objektov centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, prizidki, 
nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve obstoječih 
objektov, spremembe namembnosti ter sprememba rabe 
obstoječih objektov ali dela teh objektov. Dopustna je  gradnja 
zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih objektov, 
vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in 
novogradnja gospodarske javne infrastrukture ter vse gradnje 
in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva 
kulturne dediščine in trajnostne rabe naravnih dobrin.

(3) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je 
obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali 
površinsko nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta 
naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt. 
Pri rekonstrukciji objekta so dopustne dozidave, nadzidave 
obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti 
obstoječega objekta ali njegovega dela. Pri rekonstrukciji 
objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor, 
kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(4) Poselitev naj se pretežno usmerja v ureditvena območja 
naselij Plešivec, Škalske Cirkovce, Paka in Bevče.

(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano 
stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1500 m2. je 
potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage za 
nameravano pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus), 
za katere daje soglasje Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje. Posebne strokovne podlage v katerih morajo 
biti določene lokacije predvidenih objektov, velikost objektov, 
cestna in komunalna infrastruktura vključno z dovozi do objektov 
ter velikost in oblika gradbenih parcel, služijo kot strokovna 
podlaga za lokacijski del projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

6. člen
(1) Na območjih stavbnih zemljiščih (poselitvenih območjih) v 
planski celoti 03 so dopustne naslednje gradnje oziroma druga 
dela:

a/   Novogradnje (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in 
enostavni objekti);

b/ Dozidave in nadzidave obstoječih objektov;
c/ Gradnja objektov gospodarske  javne  in ostale 

infrastrukture;
d/ Spremembe namembnosti obstoječih objektov ali dela 

objekta;
e/ Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih 

objektov;
f/ Odstranitve oziroma porušitve obstoječih objektov;
g/ Dela za lastne potrebe;
h/ Dela v zvezi z urejanjem javnih površin;
i/ Dela v javno korist;
j/ Dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin;
k/ Postavitev nepremičnih oglaševalnih objektov.

(2) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) – v 

nadaljevanju kratko Uredba. 

(3) Stavbna zemljišča zunaj ureditvenih območij naselij, 
najboljša in druga kmetijska zemljišča ter gozdovi s posebnim 
pomenom, varovalni in lesno proizvodni gozdovi so razvidni 
iz kartografske dokumentacije v M 1:5000, iz 1. člena tega 
odloka.

(4) Izven območij stavbnih zemljišč je na podlagi predhodnega 
pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijsko svetovalne 
službe Republike Slovenije dovoljena postavitev objektov, ki 
neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, 
gnojišča in gnojne jame, kozolci, strojne lope, rastlinjaki, ipd.) 
v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 03, ki 
se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana 
območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter 
merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot človekovega okolja.

(5) Izven območjih stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja 
nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki 
služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju 
naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne 
elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture 
vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport 
in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. 
njihovega premoženja ob različnih nesrečah.

7. člen
(1) Novogradnje objektov glede dopustnih dejavnosti iz 6. 
člena tega odloka so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to 
omogoča  oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele. 
Novi objekti ne smejo imeti motečih vplivov na okoliške objekte, 
oziroma bivalne in delovne pogoje v njih.

(2) Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih 
objektov ali dela objekta so dopustne pod enakimi pogoji, kot 
veljajo za novogradnje.

(3) Sprememba namembnosti  obstoječih gospodarskih objektov  
in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.

(4) Dopustna je odstranitev oziroma porušitev obstoječih 
objektov (dotrajanih, nefunkcionalnih, poškodovanih, idr.).

(5) Na celotnem območju planske celote 03 je dopustna 
gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture  in 
objektov, naprav komunalne infrastrukture, športnih, vadbenih 
in turističnih objektov, objektov centralnih dejavnosti in objektov 
lokalnega značaja (lokalno cestno omrežje in naprave, omrežje 
telekomunikacij in zvez, male hidroelektrarne, lovske koče na 
gozdnih zemljiščih, melioracije in regulacije vodotokov, objekti 
za preprečevanje in sanacija plazov, itd.), skladno z usmeritvami 
prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Velenje.

(6) Na celotnem območju planske celote 03 (na stavbnih 
zemljiščih) je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov. Podrobnejši  pogoji in merila za gradnjo  nezahtevnih 
in enostavnih objektov so določena v Uredbi.
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8. člen
Oblikovanje zunanje podobe objektov

(1) Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na 
območju planske celote 03 je potrebno upoštevati  priporočila, 
pogoje in merila:
a/  Pri novogradnjah je potrebno upoštevati značilnosti 

lokalne graditeljske tradicije.
b/  Lociranje in oblikovanje novogradenj je potrebno podrediti 

dominantam naselja (cerkev, grad, pomembno drevo) 
tako v pogledu gabarita, volumna, oblikovanja in vedut.

c/  Strehe naj bodo prilagojene streham okoliških objektov. 
Priporočena je simetrična dvokapna oblika strehe, v 
naklonu od 35-45 stopinj. Izjemoma so dopustne so tudi 
druge oblike streh, ob predhodni pridobitvi soglasja Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

d/  Kritina naj bo v temnih tonih (črna, rjava, temno siva, 
opečna) ali barvah naravnih materialov. Kritine svetlih 
tonov ali drugih barv niso dopustne.

e/  Pri objektih z dvokapnimi strehami naklonov od 35-
45 stopinj, je višina kolenčnega zidu v izkoriščenem 
podstrešju lahko višine max. 1,20 m.

f/  Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s 
plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo 
zasnovo zaselka ali gruče hiš, ki je tipična za poselitveni 
vzorec.

g/  Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno 
upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in 
funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko 
tudi kot zaključena funkcionalna enota s posebnim 
samostojnim vhodom. Višinski gabarit naj bo enak 
gabaritu obstoječega objekta ali nižji. Kritina dozidave 
mora biti enaka, kot je kritina dozidanega objekta. Pri 
gradnji dozidav, je potrebno upoštevati pogoje in merila 
glede maksimalne etažnosti, višina dozidave pa ne sme 
presegala višine sosednjih objektov, ki so v bližini manj 
kot 10 m. Izjemoma je v pasu 10 m (merjeno od fasade 
obstoječega objekta, ki je nadzidan), lahko višinski gabarit 
tudi višji od sosednjih objektov, če se ne poslabšuje 
bivalnih pogojev sosednjih objektov in če si pridobi 
investitor nadzidave soglasje lastnikov sosednjih parcel 
v pasu 10 m od obstoječega nadzidanega objekta.

h/  Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko 
samostojne ali dozidane obstoječim objektom. Dozidava 
ne sme višinsko presegati osnovnega objekta. Streha 
dozidave naj bo po naklonu, kritini in oblikovnih 
značilnostih enaka obstoječi strehi dozidanega objekta.

i/  Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati 
arhitektonsko skladen z obstoječim objektom ali obstoječo 
zazidavo v neposredni bližini.

j/  Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so pogoji 
in merila predpisani v Uredbi. Pri oblikovanju teh objektov 
se morajo upoštevati arhitekturne značilnosti lokalne 
graditeljske tradicije.

k/  Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture ni posebnih 
oblikovnih pogojev. Po gradnji objektov in naprav teh 
objektov, je potrebno po izgradnji, stanje na terenu sanirati 
v prvotno stanje pred posegom oziroma ga estetsko  
izboljšati.

l/  Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri 
gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov upoštevati 
oblikovne značilnosti okoliških objektov. Postavitev 

kovinskih oziroma plastičnih kontejnerjev ni dopustna.
m/  Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki 

se nanašajo na površino, tlorisno razmerje, višino 
objekta, naklon ter obliko streh in smer slemena novo 
predvidenega objekta, vendar le ob predhodni izdelavi 
posebnih strokovnih podlag za predviden poseg v prostor, 
za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje.

9. člen
Lega objektov na zemljišču

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav 
obstoječih objektov, gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov 
v območjih brez izrazite gradbene črte okoliških objektov so 
naslednji:

-  zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj 
z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene 
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega 
člena odloka;

-  odmik  objekta mora biti od najbližje točke sosednje 
parcele najmanj 4,00 m (brez soglasja lastnika sosednje 
parcele);

-  odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega 
objekta, razen v primeru  ko ob večji bližini ne nastopajo 
motilne posledice za bivalno okolje na sosednji parceli. V 
tem primeru si mora investitor pridobiti soglasje lastnika 
sosednjega zemljišča. Odmik 8.00 m od sosednjega 
objekta ne velja za enostavne in nezahtevne objekte;

-  odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele je lahko 
tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, če 
se s tem strinja  lastnik sosednje parcele. V tem primeru 
si mora investitor novogradnje pridobiti pisno soglasje 
lastnika sosednje parcele;

-  izjemoma  je dopusten odmik novogradnje od najbližje 
točke sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod 
pogojem, da si investitor novogradnje pridobi dokazilo o 
pravici graditi (lastninska, stvarna ali obligacijska pravica). 
V tem izjemnem primeru si mora investitor pridobiti 
tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje;

-  odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti 
manjši kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce 
oziroma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni 
predvideno za rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem je 
potrebno upoštevati elemente cest, hodnikov za pešce 
in kolesarskih stez, ki jih predpisujejo zakonski predpisi. 
Dopustni so tudi manjši odmiki, vendar le pod pogojem, 
da si investitor predvidene gradnje predhodno na podlagi 
lokacijskega preizkusa pridobi soglasje pristojnega 
upravljavca ceste oziroma javne poti;

-  pri gradnji predvidenih objektov v varovalnih pasovih 
oziroma v varovanih območjih gospodarske javne 
infrastrukture si mora investitor obvezno pridobiti 
pisno soglasje upravljavca posamezne gospodarske 
javne infrastrukture. Varovalni pas gospodarske javne 
infrastrukture je določen s posebnimi predpisi, ki 
predpisujejo tudi obvezno pridobitev soglasja. V primeru 
vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, 
voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, 
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov 



      29.marec 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 116  / Številka 33

30. seja Sveta Mestne občine Velenje

za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega 
pomena oziroma v javno korist, razen priključkov nanje, 
pa znaša varovalni pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če 
drug predpis ne določa drugače;

-  varovana območja, v katerih je treba pridobiti posebno 
soglasje zaradi varstvenega režima, ki velja na teh 
območjih oziroma nepremičninah, so določena s 
posebnimi predpisi;

-   površina dozidave objekta praviloma ne sme presegati 
100% tlorisne zazidane površine obstoječega objekta. 
Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih objektov 
in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni 
pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;

-  odmik  cestnega priključka na javno občinsko cesto od 
meje sosednjega zemljišča, če je   njegova širina do 3,00 
m, njegova dolžina pa do 30,00 m in je pridobljeno soglasje 
upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 1,00m (brez 
soglasja lastnika sosednje parcele). Odmik je lahko tudi 
manjši, pod pogojem da si investitor cestnega priključka 
pridobi soglasje lastnika sosednje parcele;

-  gradnja ograj je dopustna skladno z Zakonom o graditvi 
objektov in njegovimi podzakonskimi predpisi. Ograje 
morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 
0,50 m. Če je odmik manjši, je treba pred začetkom 
gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov 
sosednjih zemljišč. Dopustna je postavitev ograj tudi na 
parcelno mejo, vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih 
zemljišč;

-  odmik enostavnega ali nezahtevnega objekta mora biti 
od najbližje točke sosednje parcele najmanj 1,50 m (brez 
soglasja lastnika sosednje parcele). Dopustni so tudi 
manjši odmiki (od 0,00 m do 1,50 m), vendar si mora 
pred postavitvijo enostavnega ali nezahtevnega objekta 
investitor pridobiti pisno soglasje lastnika sosednje 
parcele.

10. člen
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le 
pod pogoji in merili iz Uredbe.

(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
je dopustna gradnja enostavnih objektov brez gradbenega 
dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

-  da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta, 
kašče, kozolca in senika  v skladu z določbami iz Uredbe 
in da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno 
območje kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi 
premajhne razpoložljive površine takšnega objekta 
ni mogoče postaviti in se predhodno pridobi mnenje 
pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, 
da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije 
(pogojno zazidljivo območje kmetije);

-   da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne 
učne poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot 
vodnega zajetja, vrtine ali vodnjaka, krmišča, molzišča, 
ograje za pašo živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu 
z določili iz Uredbe;

 

-   da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega 
prireditvam, če so izpolnjeni pogoji določeni v Uredbi 
in če takšna prireditev ne traja več kot petnajst dni, po 
končani prireditvi pa se takšen objekt odstrani in vzpostavi 
prejšnje stanje.

(3)  Namestitev oziroma postavitev novih nepremičnih 
oglaševalnih mest na javnih površinah in na površinah v zasebni 
lasti je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.

11. člen
V rezervatih novih prometnic in takih, ki so predvidene za 
rekonstrukcijo kot to določa družbeni plan občin, je na obstoječih 
objektih dovoljeno opravljati le nujna vzdrževalna dela. V 
varovalnih pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene 
novogradnje in spremembe namembnosti in spremembe 
namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec ceste, 
vendar v skladu s pogoji iz tega odloka.

12. člen
Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije 
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem 
območju PUP 03, je dopustna le ob predhodno pridobljenem 
soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

13. člen
Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega značaja 
(cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV zvez, male 
HE, sončne elektrarne, komunalno omrežje in naprave, 
športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo kmetijskim 
dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče na gozdnih površinah, 
melioracije in regulacije vodotokov, gradnja objektov in ukrepi 
za preprečevanje in sanacijo plazov, ostali objekti lokalnega 
značaja) pomembnih za obravnavano območje, skladnih z 
usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne 
občine Velenje. Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih 
mest na javnih površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je 
mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

14. člen
Lokacija za postavitev spominskih obeležij naj bo izbrana na 
podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora 
tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor  in ne ovira 
promet. Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena 
tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV

Ureditvena območja naselij

15. člen
Plešivec: območja urejanja S3/1a, b, c, d, e

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.
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(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.
(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Za vsak poseg v kulturni spomenik S9 (podružnična cerkev 
sv. Miklavža) in Z39 (spominsko urejeno grobišče padlim borcem 
NOV in ŽFT Plešivec-Cirkovce) je potrebno pridobiti pogoje in 
mnenje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(6) V smislu varovanja homogenosti vaškega jedra naselja 
Plešivec je v območju urejanja S3/1a potrebno upoštevati še 
posebej:
- lokacijo objekta glede na funkcionalnost obstoječih objektov;
- položaj in velikost objekta glede na prostorsko razmerje 
obstoječe pozidave;
- gradbene linije in merila obstoječe pozidave.

16. člen
Škalske Cirkovce: območja urejanja S3/2a, b, c

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Za vsak poseg v kulturni spomenik S14 (podružnična cerkev 
sv. Ožbolta) je potrebno pridobiti pogoje in mnenje pristojne 
službe za varstvo kulturne dediščine.

(5) V smislu varovanja homogenosti vaškega jedra naselja 
Škalskih Cirkovc je v območju urejanja S3/2a potrebno 
upoštevati še posebej:
-  lokacijo objekta glede na funkcionalnost obstoječih objektov;
- položaj in velikost objekta glede na prostorsko razmerje 
   obstoječe pozidave;
- gradbene linije in merila obstoječe pozidave.

17. člen
Paka, Loke in Lopatnik: območja urejanja S3/3a, b, c, d, e, f, g

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 

kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje ali prostore storitvene dejavnosti je dovoljena, če z 
novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico 
na sosednje objekte.

(4) V območju urejanja S3/3g je na parcelah št. 546/4 in 545/2, k.o. 
Paka, dovoljena gradnja večstanovanjskega objekta s prostori 
za rekreativno dejavnost (manjša telovadnica s spremljajočimi 
prostori, vellnes center s savnami, manjše stanovanjske enote 
za začasno bivanje, ipd.) pod splošnimi pogoji in skladno z 
določili iz 8. člena tega odloka. Za predviden poseg v prostor 
morajo biti izdelane posebne strokovne podlage (lokacijski 
preizkus) na katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 

18. člen
Bevče: območja urejanja S3/4

(1) Na vseh območjih urejanja je dovoljena novogradnja 
stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, 
gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s 
spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije 
obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe 
namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta 
(morfološke enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4 in 1A/5).

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Gradnja objektov iz prvega odstavka tega člena je v območju 
urejanja S3/4, v morfološki enoti 1A/2 (vedutno območje 
podružnične cerkve Sv. Nikolaja), dovoljena le na osnovi 
predhodno pridobljenih pogojev in mnenja pristojne službe za 
varstvo kulturne dediščine.

(5) V območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 12A/1, so 
dovoljeni posegi le na osnovi izdelanih strokovnih podlag 
(lokacijskega preizkusa) ob upoštevanju pogojev in mnenja 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine in soglasja Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Za vsak poseg v 
spomenik S3 (podružnična cerkev Sv. Nikolaja) je potrebno 
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
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(6) V območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 3A/1, so 
dovoljeni posegi za gradnjo centralnih dejavnosti, poslovne 
dejavnosti in stanovanj pod splošnimi pogoji

(7) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(8) V območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 13A/1 niso 
dopustni posegi v prostor razen za potrebe vodovoda.

(9) V smislu varovanja homogenosti vaškega jedra naselja 
Bevče je v območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 1A/1, 
potrebno upoštevati še posebej:
-  lokacijo objekta glede na funkcionalnost obstoječih objektov;
- položaj in velikost objekta glede na prostorsko razmerje 
    obstoječe pozidave;
-  gradbene linije in merila obstoječe pozidave.

19. člen
Lipje 5 - območja urejanja S3/5

(1) Na območju urejanja je dovoljena novogradnja stanovanjskih 
objektov, vrstnih hiš, gospodarskih objektov, kmetijskih 
objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni, trgovski in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 

(2) Na območju urejanja je dovoljena tudi gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih 
objektov ali posameznih delov objekta.

20. člen
Ureditveno območje naselja Paški Kozjak 1 (območje urejanja 
V3/1a in b)
a) V ureditvenem območju naselja Paški Kozjak 1 (na 

stavbnih zemljiščih) je dovoljena novogradnja manjših 
stanovanjskih objektov, nadomestna gradnja obstoječih 
objektov, gradnja sekundarnih bivališč – vikend objektov, 
dozidave, nadzidave ter rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov 
ter gradnja javnih infrastrukturnih objektov. Dopustna je 
sprememba namembnosti iz počitniških objektov – vikend 
objektov, v stanovanjske namene. Za novogradnje ali 
spremembo namembnosti obstoječega objekta, si mora 
investitor pridobiti lokacijski preizkus ter nanj pridobiti 
soglasje pristojnega Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje. Pri novogradnjah je potrebno upoštevati 
določila 9. člena tega odloka. 

b) Stanovanjska gradnja, gradnja enostavnih in nezahtevnih 
objektov, gradnja gospodarskih poslopij za potrebe 
kmetovalcev in sprememba namembnosti gospodarskih 
poslopij je dovoljena v območju z oznako V3/1b.

c) Na območju ni dopustna poslovna dejavnost, ki bi 
povzročala negativne vplive na okolje,  razen za 
namembnost obstoječega počitniško-planinskega doma 
na Paškem Kozjaku.

d) Posegi za potrebe dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije 
počitniškega– planinskega doma so dovoljeni na podlagi 

predhodnega lokacijskega preizkusa prostora in v skladu 
s splošnimi pogoji.

21. člen
Ureditveno območje naselja Paški Kozjak 2 (območje urejanja 
V3/1c)

a) V ureditvenem območju naselja Paški Kozjak 2 (na 
stavbnih zemljiščih) je dovoljena novogradnja manjših 
stanovanjskih objektov, nadomestna gradnja obstoječih 
objektov, gradnja sekundarnih bivališč – vikend objektov, 
dozidave, nadzidave ter rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov 
ter gradnja javnih infrastrukturnih objektov. Dopustna 
je sprememba namembnosti iz počitniških objektov – 
vikend objektov v stanovanjske namene, ali sprememba 
namembnosti gospodarskega poslopja za potrebe 
bivanja. Za novogradnje ali spremembo namembnosti 
obstoječega objekta, si mora investitor pridobiti lokacijski 
preizkus ter nanj pridobiti soglasje pristojnega Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje. Pri novogradnjah 
je potrebno upoštevati določila 9. člena tega odloka. 

b) Na območju ni dopustna poslovna dejavnost, ki bi 
povzročala negativne vplive na okolje.

Druga ureditvena območja – kmetijska

22. člen
Območje urejanja K3/1a, b, c

(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, prizidki, 
nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih 
objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih 
zemljiščih.

(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe 
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih, 
servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji 
na površinah stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih objektih mora biti 
zagotovljen zakonsko predpisan dovoz do predvidenih objektov, 
ustrezno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce. 
Predvidena poslovna, servisna oziroma obrtna dejavnost ne 
sme povečati negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje 
v sosednjih stanovanjskih objektih in njihovi okolici.

(3) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena na 
površinah stavbnih zemljišč in na kmetijskih zemljiščih, v skladu 
s splošnimi pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.
(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjski objekti, gospodarska 
poslopja, enostavni in nezahtevni objekti) je dovoljena v 
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev 
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja 
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije 
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, 
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne 
sme presegati  površine osnovnega objekta.

(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih 
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.
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(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 
kmetijskih zemljišč.
(7) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 53. 
člena tega odloka.

(8) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.

23. člen
Območje urejanja K3/2a, b, c, d, e, f
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

24. člen
Območje urejanja K3/3
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

25. člen
Območje urejanja K3/4a, b
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

26. člen
Območje urejanja K3/5
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

27. člen
Območje urejanja K3/6a, b
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

28. člen
Območje urejanja K3/7
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

29. člen
Območje urejanja K3/8
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

30. člen
Območje urejanja K3/9a, b, c
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

31. člen
Območje urejanja K3/10
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

32. člen
Območje urejanja K3/11
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

33. člen
Območje urejanja K3/12
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.

34. člen

Območje urejanja K3/13a, b, c, d

(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, prizidki, 
nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih 
objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih 
zemljiščih.

(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe 
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih, servisnih 
in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji na 
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih objektih 
mora biti zagotovljen zakonsko predpisan dovoz do predvidenih 
objektov, ustrezno število parkirnih mest za stanovalce in 
obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna oziroma obrtna 
dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na okolje in na 
bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih in njihovi 
okolici.

(3) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena 
na površinah stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji iz 
tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska 
poslopja, enostavnih in nezahtevnih objektov) je dovoljena v 
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev 
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja 
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije 
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, 
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne 
sme presegati  površine osnovnega objekta.

(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih 
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 
kmetijskih zemljišč.

(7) Na zahodnem delu območja urejanja K3/13d je na 
kmetijskih zemljiščih (najboljših in drugih kmetijskih zemljiščih) 
dopustna ureditev organiziranega kompleksa za vrtičkarstvo. 
Znotraj posameznih kompleksov za vrtičkarstvo, ki morajo biti 
ograjeni, je dopustna postavitev po enega večnamenskega 
vrtičkarskega objekta (shramba za spravilo orodja, manjše 
skladišče, pokrit večnamenski prostor za druženje, sanitarije) s 
pripadajočo zunanjo ureditvijo, dovozi in parkirišči za vrtičkarje. 
Večnamenski vrtičkarski objekt bo pritličen, maksimalnih 
tlorisnih dimenzij 16.00 m x 7,00 m (tolerance +- 2,00 m). 
Naklon strešin je od 35-45 stopinj. Objekt je lahko manjših 
tlorisnih dimenzij. Večnamenski objekt je lahko priključen na 
javno komunalno infrastrukturo (voda, elektrika, kanalizacija, 
itd.). Za odvod odpadnih vod je obvezna izgradnja male čistilne 
naprave ali priključitev na javni kanalizacijski sistem.

Druga območja urejanja – gozdovi

35. člen
Območje urejanja G3/1

(1) Območje urejanja je pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območju urejanja je dovoljena 
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gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.
(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

(3) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 52. 
člena tega odloka.

(4) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.

(5) Dopustne so spremembe namembnost obstoječih objektov 
ali delov objekta ter rekonsrukcije obstoječih objektov na 
stavbnih zemljiščih.

(6) Območje se varuje kot širše območje hidrološkega in 
površinskega geomorfološkega naravnega spomenika 
(Arnejcev slap NS 005.7.), v skladu s pogoji iz 59. člena tega 
odloka.

(7) Gradnja objektov namenjenih športni in rekreacijski 
dejavnosti, ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 
je dopustna na stavbnih zemljiščih v območju športno 
rekreacijskega kompleksa Graška gora (parcele št. 249/4, 
249/5, 249/6 in 1094/4-del, k.o. Plešivec).

36. člen
Območje urejanja G3/2a, b

(1) Območji urejanja sta pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

(3) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 52. 
člena tega odloka.

(4) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.

37. člen
Območje urejanja G3/3a, b, c

(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

(3) Dovoljeni so posegi pri obnovi kulturnih spomenikov.

(4) Za vsak poseg v spomenik Z4 (spominski kamen v spomin na 
ustanovitev 1. štajerskega bataljona na Grmadi nad Plešivcem) 
in v območje spomenika v območju urejanja G3/3b je potrebno 
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(5) Za vsak poseg v spomenik Z11 (spomenik XIV. divizije 
in enotam IV. Operativne cone na Graški gori) in v območje 
spomenika v območju urejanja G3/3b je potrebno soglasje 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
 
(6) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 52. 
člena tega odloka.

(7) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.

38. člen
Območje urejanja G3/4a, b

(1) Območji urejanja sta pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva, 
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

Območje urejanja G3/4c

(1) Območje je v večini varovani gozd. Novogradnje na območju 
niso dovoljene.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

39. člen
Območje urejanja G3/5a, b, c

(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva, 
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.
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40. člen
Območje urejanja G3/6a, b

(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva, 
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

Območje urejanja G3/6c

(1) Območje je v večini varovani gozd. Novogradnje na območju 
niso dovoljene.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

41. člen
Območje urejanja G3/7a, b, c, d

(1) Območja so v večini varovani gozdovi. Novogradnje na 
območju niso dovoljene.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva, 
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.

Območje urejanja G3/7

(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Območje se varuje kot širše območje hidrološkega in 
površinskega geomorfološkega naravnega spomenika 
(Arnejcev slap NS 005.7.), v skladu s pogoji iz 59. člena tega 
odloka.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.

42. člen
Območje urejanja G3/8
(1) Območje urejanja je pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva, 
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.

43. člen
Območje urejanja G3/9a, b

(1) Območji urejanja sta pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva, 
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.

(4) Območje urejanja G3/9b se varuje kot širše območje 
površinskega in podzemnega geomorfološkega spomenika NS 
005.4. (Velunja peč – ožje območje spomenika je parcela št. 
444/1, k.o. Paka), v skladu z določili iz 59. člena tega odloka.

44. člen
Območje urejanja G3/10

Za območje urejanja veljajo enaka določilo, kot so opisana v 
36. členu tega odloka.

45. člen
Območje urejanja G3/11

Za območje urejanja veljajo enaka določilo, kot so opisana v 
36. členu tega odloka.

Ostala območja urejanja – infrastruktura

46. člen
Območje urejanja 13/1a, b

(1)  V območjih urejanja so dovoljeni na stavbnih zemljiščih 
posegi iz 6. člena tega odloka pod splošnimi pogoji ob 
upoštevanju pogojev in meril iz 7. člena tega odloka.
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(2) Za vse posege v območju varovalnega pasu državne ceste 
Velenje – Slovenj Gradec je potrebno predhodno pridobiti 
pogoje in mnenje upravljavca državne ceste.

(3) Za vse posege v območje varovalnega pasu reke Pake je 
potrebno predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodnega območja reke Pake.

(4) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.

47. člen
Območje urejanja 13/2a, b, c

(1)  V območjih urejanja so dovoljeni na stavbnih zemljiščih 
posegi iz 6. člena tega odloka pod splošnimi pogoji ob 
upoštevanju pogojev in meril iz 7. člena tega odloka.

(2) Za vse posege v območju varovalnega pasu državne ceste 
Velenje – Slovenj Gradec je potrebno predhodno pridobiti 
pogoje in mnenje upravljavca državne ceste.

(3) Za vse posege v območje varovalnega pasu reke Pake je 
potrebno predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodnega območja reke Pake.

(4) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.

(5) Za vsak poseg v območju spomenika Z9 (spominski kamen 
pri Čuježu – območje urejanja 13/2a) je potrebno predhodno 
pridobiti pogoje in mnenje pristojne službe za varstvo kulturne 
dediščine.

48. člen
Območje urejanja 13/3

(1) V območju urejanja so dovoljeni na stavbnih zemljiščih posegi 
iz 6. člena tega odloka pod splošnimi pogoji ob upoštevanju 
pogojev in meril iz 7. člena tega odloka.

(2) Na območju urejanja je na kmetijskih zemljiščih (najboljših 
in drugih kmetijskih zemljiščih) dopustna ureditev organiziranih 
območij za vrtičkarstvo. Znotraj posameznih območij za 
vrtičkarstvo, ki morajo biti ograjeni, je dopustna postavitev po 
enega večnamenskega vrtičkarskega objekta (shramba za 
spravilo orodja, manjše skladišče, pokrit večnamenski prostor 
za druženje, sanitarije) s pripadajočo zunanjo ureditvijo, 
dovozi in parkirišči za vrtičkarje. Večnamenski vrtičkarski 
objekt je lahko pritličen, maksimalnih tlorisnih dimenzij 16.00 
m x 7,00 m (tolerance +- 2,00 m). Objekt je lahko tudi manjših 
tlorisnih dimenzij. Naklon strešin je dopusten od 35-45 stopinj. 
Večnamenski objekt je lahko priključen na javno komunalno 
infrastrukturo (voda, elektrika, kanalizacija, itd.). Za odvod 
odpadnih vod je obvezna izgradnja male čistilne naprave ali 
priključitev na javni kanalizacijski sistem.

49. člen
Ostala območja urejanja kamnoloma Paka E3/1

(1) V morfoloških enotah 1A/1, 1A2 in 1A/3 je dovoljena 

novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, 
počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije in porušitve obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) Morfološka enota z oznako 3A/1 je območje bivše podružnične 
šole Paka. Dovoljeni so posegi na obstoječem objektu, kot 
so rekonstrukcija, adaptacija, dozidava in vzdrževalna dela. 
Dopustna je sprememba namembnosti celotnega objekta 
ali njegovega posameznega dela za stanovanjske namene, 
za namene delovanja Krajevne skupnosti Paka in poslovne 
namene. Za vsak poseg na obstoječem objektu in na 
obravnavanem območju si mora investitor pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(3) Morfološka enota z oznako 7A/1 je območje eksploatacije 
kamnoloma Paka. Za to območje je izdelan Ureditveni načrt 
kamnolom Paka (Uradni vestnik MOV št. 8/1997).

(4) Morfološka enota 11A je infrastrukturni koridor. V območju 
so dovoljeni posegi za normalno vzdrževanje komunalne 
infrastrukture. 

(5) V morfološki enoti 11A/1 so dovoljeni posegi za vzdrževanje 
komunalne infrastrukture, reke Pake, dopustna pa je tudi 
gradnja športno rekreacijskih objektov s spremljevalnimi objekti 
(nezahtevni in enostavni objekti). 

(6) V morfološki enoti 11A/2 so dovoljeni posegi pri vzdrževanju 
obstoječih stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij. 
Novogradnja stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov 
v tej morfološki enoti ni dopustna, dopustne pa so manjše 
dozidave obstoječih objektov ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

(7) V morfološki enoti 11A/3 so dovoljeni posegi pri vzdrževanju 
obstoječih stanovanjskih objektov, gospodarskih poslopij in 
poslovnih objektov. Dopustna je novogradnja stanovanjskih 
objektov in gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in 
rekonstrukcije obstoječih objektov ter postavitev nezahtevnih 
in enostavnih objektov.

(8) V morfološki enoti 11A/4 niso dovoljene novogradnje 
objektov, razen za potrebe vzdrževanja in gradenj komunalne 
infrastrukture.

(9) V morfološki enoti 13A/1 niso dovoljene novogradnje 
objektov, razen za potrebe vzdrževanja in gradenj komunalne 
infrastrukture.

(10) Za vsak poseg v območju spomenika Z8 (spomeniško 
urejen grob padlemu kurirju, parcela št. 212/3, k.o. Paka) je 
potrebno predhodno pridobiti pogoje in mnenje pristojne službe 
za varstvo kulturne dediščine.

V. MERILA ZA DOLOČANJE PARCEL

50. člen
Velikost in oblika  parcel
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(1) Parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških 
parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je 
predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo 
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin , ki 
bodo služile takšnemu objektu.
(2) Parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru pogojnih 
primernih tal za gradnjo je potrebno pred pričetkom gradnje 
pridobiti geotehnične pogoje v zvezi z načrtovano gradnjo.
(3) Velikost posameznih parcel naj bistveno ne odstopa od 
okoliških parcel. Velikost parcele za gradnjo stanovanjskih, 
poslovnih, obrtnih, gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov 
in objektov centralnih dejavnosti je minimalno 400 m2, ob 
upoštevanju predpisanih odmikov objektov od sosednjih parcel 
iz 9. člena odloka.
(4) Velikost parcele za gradnjo počitniškega objekta je minimalno 
300 m2, ob upoštevanju , ob upoštevanju predpisanih odmikov 
objektov od sosednjih parcel iz 9. člena odloka.
(5) Obstoječih parcel ni mogoče deliti na manjše parcele, 
če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, ne nastanejo nove 
parcele, ki ustrezajo kriterijem iz prejšnjih dveh odstavkov tega 
člena, glede velikosti parcel, in če na njih ni mogoče zgraditi 
novogradnje ( geometrično preozke oz. predolge parcele), z 
upoštevanjem odmikov iz 9. člena tega odloka.
(6) Velikost parcel pri kompleksni gradnji vrstnih hiš V območju 
ureditvenega območja naselja Lipje 5 se mora prilagoditi 
tipologiji gradnje vrstnih hiš. Minimalna velikost parcele je 200 
m2.

VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ

51. člen
Komunalna infrastruktura

(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča oziroma 
parcele skrbi investitor.

(2) Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, 
gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni 
na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno  
infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje).

(3) Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati 
v javno kanalizacijo ali individualno oz. malo čistilno napravo. 
Izjemoma je dopustna za zbiranje odpadnih vod nepropustna 
greznica na izpraznjevanje, brez izpusta v okolico. Gradnja 
pretočnih greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana.

(4) Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, 
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s 
pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. Vodovodi morajo 
biti zgrajeni iz atestiranih materialov.

(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak 
ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščene  strokovne službe.

(6) Vse garaže morajo biti opremljene z lovilcem olj.

(7) Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojevka) 
se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno 
jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen 
tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih 

vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti 
zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte.

(8) Drenažne vode, površinske žive vode in ne onesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno 
odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke.

Prometna infrastruktura

(1) Pri določanju lokacije novih objektov je potrebno za vsak 
objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot in 
si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na javno 
cesto. 

(2) Pri dimenzioniranju cest in javnih poti je potrebno upoštevati 
veljavna zakonska določila in normative.

(3) V rezervatih novih prometnic in prometnic, ki so predvidene 
za rekonstrukcijo, kot to določajo prostorske sestavine 
družbenega plana Mestne občine Velenje in drugi planski akti 
lokalne skupnosti, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati 
le vzdrževalna dela. V varovalnih pasovih ostalih obstoječih 
prometnic so dovoljene novogradnje, dozidave, nadzidave in 
spremembe namembnosti obstoječih objektov le pod pogoji 
upravljavca ceste. Soglasje upravljavca ceste je potrebno tudi 
v primerih, ko se v varovalnem pasu gradijo dovozni priključki 
na cesto, postavljajo ograje, gradijo oporni zidovi in sadijo žive 
meje.

(4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, 
da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in varnost v prometu, 
ter da se ne poškoduje cesta ali ostali cestni objekti.

(5) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov, ne sme 
posegati v pretočni profil vodotoka. Varnost pred stoletnimi 
vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm višine nad 
nivojem stoletnih vod.

Energetska infrastruktura

(1) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 
prenosnih daljnovodov (visokonapetostno omrežje) je potrebno 
pridobiti pisno soglasje upravljavca daljnovoda. Za vse objekte 
(novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za 
stalno ali začasno bivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo 
v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih 
daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene 
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti velikosti 
elektromagnetnega sevanja, kot to določajo predpisi.
(2) Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 10 
kV in 20 kV vodov ni je možna le v izjemnih primerih. Vsi posegi 
v koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov so možni le s 
soglasjem upravljavca daljnovoda.
(3) Električno nizkonapetostno omrežje in omrežje javne 
razsvetljave naj se v strnjenih naseljih in v ureditvenih območjih 
naselij izvaja podzemno.
(4) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov 
in območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti 
ojačitve obstoječega omrežja in zagotoviti lokacije za nove 
transformatorske postaje in trase za priključne SN vode.
(5) Priključki objektov na električno omrežje so možni v skladu 
s predpisi.
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(6) Javno razsvetljavo ob cestah je potrebno graditi v skladu s 
predpisi.

Telekomunikacijska infrastruktura

(1) Telefonsko omrežje in omrežje kabelskega razdelilnega 
sistema (televizija, internetne kabelske povezave, itd.), se 
bo izvajalo na osnovi posebnih projektov za izgradnjo tega 
omrežja, ki morajo biti skladni s predpisi.

(2) Pri določanju trase in same izvedbi telekomunikacijske 
infrastrukture je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne 
ukrepe, ki jih predpiše upravljavec, upoštevana pa mora biti 
tudi vsa zakonodaja in standardi iz tega področja.

(3) Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije 
(antene, servisni objekti, itd.)  na celotnem obravnavanem 
območju je dopustna le ob predhodno pridobljenem soglasju 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

Ogrevanje objektov

Ogrevanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav je 
predvideno individualno za vsak objekt posebej. Pri izbiri načina 
ogrevanja naj se uporabljajo sistemi, ki čimmanj onesnažujejo 
okolje (plin, elektrika, sončna energija, lesna biomasa, itd.). 
Vse nove naprave in sistemi za ogrevanje morajo biti atestirani 
in skladni s predpisi. Dopustno je daljinsko ogrevanje za več 
objektov v samostojnem sistemu.    

Ravnanje z odpadki

(1) Zbiranje in ravnanje z odpadki predpisuje poseben občinski 
odlok. Potrebno je upoštevati vsa določila iz tega odloka.

(2) Na posameznih območjih se skladno z občinskimi predpisi 
locira ekološke otoke na primernih dostopnih mestih za ločeno 
zbiranje odpadkov.

VII. MERILA IN POGOJI GLEDE POSEGOV V 
INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

52. člen
Vrste varovalnih pasov
(1) Če ni s posebnim predpisom določeno drugače so varovalni 
pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture  na območju 
PUP 03 naslednji:
- varovalni pasovi prometne infrastrukture, 
- varovalni pasovi elektroenergetske infrastrukture,
- varovalni pasovi prenosnega in distribucijskega 

plinovodnega omrežja,
- varovalni pasovi vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 

vročevoda, vodov, namenjenih telekomunikacijskim 
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in 
drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne 
službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist.

(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred pričetkom 
gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen  objekt 
(tudi nezahteven ali enostaven objekt), v varovalnem pasu, so 
soglasja oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo 
obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture, izdajo 
upravljavci teh objektov.

Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni 
pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na 
vsaki strani :
1. Cestna infrastruktura 
-  hitre ceste     35 m
-  glavne ceste         25 m
-  regionalne ceste     15 m
-  lokalne ceste    10 m
-  zbirne mestne ceste     10 m
-  mestne ceste        8 m
-  javne poti        6 m
-  državne kolesarske steze         5 m
-  javne poti za kolesarje       3 m 
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na 
vsako stran.
2. Elektroenergetska infrastruktura
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega 

daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega 

daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je  15 m;
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega 

elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 
10 m;

  - varovalni pas kabliranega distribucijskega 
elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20 
kV je 5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako 
stran.

3. Plinovodno omrežje
- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim 

tlakom 16 bar in več je 100 m;
- varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim 

tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m;
  - varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z 

obratovalnim tlakom manjšim  od 1 bar je 5 m, merjeno 
od osi voda.

4. Ostala javna infrastruktura
Varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 
vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, 
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, 
ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega 
pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje, je 
1,5 m, merjeno od osi posameznega voda.

53. člen
Primarno plinovodno omrežje

(1) V 200 m širokem varovalnem pase primarnega plinovoda 
je dovoljena gradnja stanovanjskih, gospodarskih, poslovnih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ob 
predhodni pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje in upravljavca plinovoda.

(2) Predvidenemu magistralnemu plinovodu se določi varstveni 
pas 30 m levo in desno od osi plinovoda.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE 
NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLJENIH VREDNOT 
ČLOVEKOVEGA OKOLJA
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54. člen
Pri celotnem gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja 
in gozdarstvo, prenova, obnova, novogradnja, vzdrževalni 
ukrepi vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracije, 
vzdrževanju objektov in drugega vaškega zelenja) se določajo 
naslednji pogoji varovanja naravnih prvin:

- Da se ohranja krajinski vzorec naravnih prvin in njegova 
površinska in volumenska razmerja ter fiziografska in 
ekološka struktura krajine (predvsem mikro vegetacijski 
elementi in specifične biocenoze ter manjše enote gozda 
sredi večjih kmetijskih območij).

- Da se ohranja krajinsko – oblikovana struktura rabe 
prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter  
zaščiti gozdni rob. Kot posebna značilnost območja se 
ohranjajo zaselki – značilne zaključene gospodarske 
enote.

- Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja 
(sanacija plazov, preprečevanje erozije idr.). Sanacije 
obstoječih degradacij (kamnolomi, peskokopi, idr. ) so 
obvezne. Vsi posegi v prostor pa morajo biti izvedeni v 
obliki in na način,ki sledi strukturam v prostoru in obstoječi 
rabi ter upošteva naravne vire in značilnosti prostora 
(materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, 
značilne smeri in oblika pri regulacijah in melioracijah). 
Za večje posege v prostor morajo biti izdelani projekti 
sanacije.

- Vsi novi posegi (sanacijski in drugi) ne smejo degradirati 
prostora ali pa morajo biti degradacije predvidene in sproti, 
takoj sanirane (eksploatacije kamnolomov, peskokopov, 
itd.).

- Okolica se lahko zasadi samo z avtohtono vegetacijo. 
Vnašanje okrasnih gojenih vrst ter eksotičnega drevja 
in grmičevja ni dovoljeno. Oblikovanje vrtov mora biti 
prilagojeno terenu.

- Odpadke je dovoljeno odlagati samo na komunalno 
urejena odlagališča odpadkov.

55. člen
(1) Da se ohranja naravno ravnovesje in zaradi smotrnega 
gospodarjenja, je potrebno za postavitev čebelnjakov v določenih 
območjih, upoštevati pogoje soglasja čebelarskega društva 
občine Velenje in občinskega veterinarskega inšpektorja.

(2) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven 1. območij 
kmetijskih zemljišč pod splošnimi pogoji.

(3) Sprememba namembnosti čebelnjakov v sekundarna 
bivališča ni dopustna.

56. člen
(1) Pri varovanju varovalnih gozdov je potrebno upoštevati 
Odlok o razglasitvi gozdov za trajno varovane gozdove v Mestni 
občini Velenje.

(2) Namensko rabo teh gozdov je mogoče spremeniti le s 
spremembo Prostorskih sestavin družbenega plana Mestne 
občine Velenje ali Občinskega prostorskega načrta Mestne 

občine Velenje.

(3) Za vse posege v varovane gozdove je potrebno predhodno 
pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.

57. člen
(1) Da bi se zavarovali vodni viri pred onesnaževanjem, je pri 
posegih v varstvene pasove vodnih virov pitne vode obvezno 
predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca vodovodnega 
sistema mestne občine Velenje. 

(2) Zavarujejo se vsi vodni viri, tudi vodni viri z manjšo 
izdatnostjo (samostojni izviri, zajetja), ki nimajo določenih 
varstvenih pasov.

(3) Obvezna je ohranitev in obnavljanje obstoječih hišnih 
vodnjakov.

58. člen
(1) Vodotoke je  potrebno urediti tako, da bodo obvodna območja 
varna pred visokimi vodami. V varovalnem pasu vodotokov ne 
sme biti lociran drug objekt, ki bi oviral prehod ob vodotoku. 

(2) Za vse posege v strugo reke Pake in za vse večje posege v 
struge drugih vodotokov je potrebno izdelati posebne strokovne 
podlage in na njihovi osnovi izvedbeni projekt za predviden 
poseg v vodotok.
(3) Vse manjše regulacije in druge ureditve vodotokov, morajo 
biti narejene tako, da ne spreminjajo naravne oblikovanosti 
vodotoka. Uporabljeni materiali in obvezna obsaditev nove 
struge vodotoka mora biti oblikovno in po izboru vrst vegetacije 
enaka naravni.

59. člen
(1) Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturne 
dediščine, ki ima posebno vrednost, je upoštevati določila 
Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Velenje.

Območja in objekti razglašenih spomenikov:

S 01 -   Spomeniško območje Plešivec – Graška gora v celotnem 
  območju planske celote 03.

S 03 - Podružnična cerkev Sv. Nikolaj - v Bevčah, v območju 
  S3/4a;

S 09 -  Podružnična cerkev Sv. Miklavž - v Plešivcu, v območju 
  S3/1a;

S 14 -  Podružnična cerkev Sv. Ožbolt - v Škalskih Cirkovcah, 
   v območju S3/2a;

E 03 - Stanovanjska hiša, kozolec, gospodarsko poslopje, 
   marof in drugi pomožni objekti domačije - v Bevčah št. 
   20, v območju S3/4a;

Z 04 -  Spominski kamen v spomin na ustanovitev I. Štajerskega 
bataljona - na Grmadi nad Plešivcem, v območju G3/3b;

Z 08 -   Spomeniško urejen grob padlemu kurirju L. Blagotinšku 
- v Paki, v območju E3/1;
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Z 09 -  Spominski kamen pri Čuježu - v Paki, v območju 
     13/2a;

Z 11 -   Spomenik XIV. diviziji in enotam IV. operativne cone - na 
  Graški gori, v območju G3/3b;

Z 39 - Spominsko urejeno grobišče padlim borcem NOV in 
   ŽFT Plešivec – Škalske Cirkovce, v območju S3/1a.

Upošteva se tudi kulturna dediščina, ki ni razglašena:

- najdba prazgodovinskih železnih predmetov ( sušilne 
obrti ) v Bevčah,

- znamenje v Bevčah,
- hiša v Paki št. 20,
- plošča padlim borcev in ŽFT, vzidana na osnovni šoli v 

Škalskih Cirkovcah,
- spominska plošča na pokopališču v Plešivcu, v območju 

S3/1a,
- plošča padlim borcem – gasilcem na gasilskem domu 

Bevče,
- spominska plošča neznanemu padlemu borcu NOV na 

poslopju kmetije Turnšek na Paškem  Kozjaku,
- spomenik Prenos ranjenega partizana na Graški gori na 

Metuljevem vrhu,
- brunarica z razsvetljenim gradivom iz NOB ( muzejem ) 

na Graški gori na Metuljevem vrtu,
- spominska plošča leta 1945 ubiti mladoletni aktivistki 

NOB A. Avberšek.

Upoštevajo se tudi nerazglašeni naravni spomeniki in 
znamenitosti:

- Velunja peč, markanten naravni most pri Paki , površinski 
in podzemeljski geomorfološki naravni spomenik, v 
območju G3/9a;

- Arnejcev slap na meji z občino Slovenj Gradec v Plešivcu, 
hidrološki in površinski geomorfološki naravni spomenik, 
v območju G3/1b;

- trilistna valdštajnina v Paki pri Velenju, botanični naravni 
spomenik v območju E3/1;

- Turnškova  jama, v območju G3/9a;
- Ovčja jama, v območju G3/7f;
- Brezno v Jeseniku, v območju G3/9a; 
- Paška jama, v območju G3/9a;
- reka Paka od izvira do Velenja.

Varstveni režim za podzemeljske geomorfološke spomenike:

a) Na ožjem območju spomenika je prepovedano:
- kakršnokoli uničevanje, odstranjevanje, nabiranje faune 

in flore, lov idr. v jami;
- spreminjanje vegetacijske odeje (krčenje gozda, 

grmičevja);
- vsa gradbena in zemeljska dela na površju nad jamo.
b)   Na širšem območju spomenika je prepovedano:          
-  odlaganje vseh vrst odpadkov;
-  povzročanje vibracij ali eksplozij;
-  onesnaževanje voda ki ponikajo v vodo.
c)   S predhodnim soglasjem pod pogoji in na način, ki jih 

predpiše so glaso dajalec in v skladu z določili tega 
odloka, je možno:

- postavljati ali polagati površinske energetske vode;
- urediti spomenik za obiske javnosti;
- vzdrževanje obstoječih objektov, prizidki in nadzidave.

Varstveni režim za hidrološke in površinske geomorfološke 
spomenike:

d)      Na celotnem območju je prepovedano:
- novogradnje vseh vrst stavb, cest in drugih infrastrukturnih 

naprav;
- odlaganje vseh vrst odpadkov;
- povzročanje vibracij ali eksplozij;
- postavljanje reklamnih in drugih tabel, znamenj ali 

svetlobnih napisov;
- onesnaževanje voda, spreminjanje kemičnih, fizikalnih in 

bioloških lastnosti voda;
- hidroenergetsko izkoriščanje voda.
e)   Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne varstvene 

službe je mogoče:
- urediti spomenik za obisk javnosti;
- posegati v vegetacijo zaradi boljše predstavitve naravnega 

spomenika;
- znanstvena raziskovanja;
- postavljanje spominskih obeležij;
- čiščenje struge in druga vzdrževalna dela.

(2) Za vse posege v prostor – pozidan in nepozidan, ki je 
opredeljen kot naravna in kulturna dediščina ali spomenik velja, 
da se morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo 
za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in 
mnenje za poseg.

60. člen
Vodotoke, ki tečejo ob ali po ureditvenih območjih, kjer je 
predvidena gradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih 
poslopij in obrtnih delavnic, je treba urediti tako, da bo območje 
varno pred visokimi vodami. Objekti morajo biti od bodoče 
regulacije oddaljeni vsaj 5,00 m. V pet metrskem pasu ne sme 
biti lociran noben drug objekt (mala čistilna naprava, ograja, 
oporni zid, itd.) ali zasajeno rastlinje, ki bi oviralo prehod ob 
potoku.

IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen
Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih 
objektov, ki jih opredeljuje Uredba. 

62. člen
Odlok o PUP 03 in kartografska dokumentacija je stalno na 
vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in 
Upravni enoti Velenje.

63. člen
To uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti 
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03) vsebuje:

-     Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 03, Krajevne skupnosti Plešivec, 
Cirkovce, Paka in Bevče; št. projekta 859/89-PUP, izdelal 
Zavod za urbanizem Velenje, januarja 1990 (Uradni 
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vestnik Občine Velenje št. 8/1991); 
-   Odlok o dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje planske celote 03, Krajevne skupnosti 
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče; št. projekta 859/93-
PUP, izdelal Zavod za urbanizem Velenje, aprila 1993 
(Uradni vestnik Občine Velenje št. 9/1993); 

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(Uradni vestnik MOV št. 1/2002); 

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(Uradni vestnik MOV št. 5/2003); 

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(Uradni vestnik MOV št. 19/2004); 

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(Uradni vestnik MOV št. 20/2005); 

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(Uradni vestnik MOV št. 24/2007); 

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
– PUP 03 (Uradni vestnik MOV št. 3/2008); 

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
– PUP 03 (Uradni vestnik MOV št. 11/2008); 

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
– PUP 03 (Uradni vestnik MOV št. 25/2009); 

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

Številka: 350-03-0005/2001-300
Datum:         

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) predlagam 
Svetu, da to uradno prečiščeno besedilo sprejme.     

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

V vednost

ODGOVORI 
na vprašanja in pobude svetnikov, postavljena 

na 29. seji Sveta  MOV

Zap. št. 258 
Član sveta Mihael LETONJE je postavil naslednja vprašanja:  
1. V medijih je mogoče zaslediti, da je v izhodni strategiji 

črtana 3. razvojna os. Zanima ga, ali je to res. Če je, bi bilo 
potrebno dobiti kakšen odgovor glede tega tudi od vlade in 
izvesti ustrezen pritisk. 

Odgovor:
Novembra leta 2009 je začel z delovanjem Medobčinski odbor 
za 3. razvojno os, katerega sestavljajo predstavniki Mestne 
občine Velenje, Občin Šoštanj, Šmartno ob Paki, Braslovč 
in predstavniki gospodarstva. Osnovna naloga odbora je, da 
pospeši aktivnosti glede priprave projektne dokumentacije in 
raznih študij.
Cilji odbora so naslednji:
- najkasneje v začetku leta 2011 se mora pričeti javna 

razprava dopolnilnega osnutka prostorskega načrta (takrat 
se mora javnosti predstaviti tudi idejni projekt hitre ceste);

- ne glede na potek aktivnosti v zvezi s 3. razvojno osjo, 
je nujno potrebno čimprej posodobiti obstoječe državno 
cestno omrežje, ki območje SAŠA regije povezuje z 
avtocestnim križem;

- trasa hitre ceste se mora končati z izvozom Velenje – sever 
in ne Velenje – jug kot je bilo predvideno.

Poročilo o aktivnostih v povezavi s 3. razvojno osjo bo uvrščeno 
na 30. sejo Sveta Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Modre cone so sedaj uvedene tudi v centralnem delu 
mesta. Problem je nastal v zimskem času pri Centru Nova, 
ko zapade veliko snega. Včasih so stanovalci sami čistili 
parkirišča, sedaj pa, ko so uvedene modre cone, menijo, 
da naj bi jih čistila občina. Zanima ga, ali je to res. S 
stanovalci se je potrebno pogovoriti, da ne bo naslednjo 
zimo prihajalo do nesporazumov glede čiščenja. 

Odgovor:
Za čiščenje površin (letno in zimsko), ki so v območju modrih 
con in se na njih plačuje parkirnina, skrbi občina. Ko bo izbran 
koncesionar (predvidoma v drugi polovici leta 2010) bodo te 
površine zajete v koncesijo urejanja in čiščenja javnih površin. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

3. Podjetje Vegrad v velikih težavah. Ker gradijo v Velenju 
Vilo Bianco in bloke v Šaleku, ga zanima, kaj se bo zgodilo 
s temi projekti v primeru stečaja Vegrada. Ali se bodo dela 
dokončala ali ne? 

Odgovor:
Dela pri Vili Bianci potekajo nemoteno. Izvajalec, kljub izredno 
teškim vremenskim razmeram (sneg, nizke temperature), ni 
zaprosil za prestavitev roka. Dela naj bi bila končana v prvi 
polovici leta 2010. 
Vsem znane težave podjetja Vegrad se ne odražajo na izgradnji 
objekta. V kolikor se bo situacija zaostrila, bomo ustrezno 
odreagirali in zaščitili naše interese.
Investitor stanovanjskih blokov na Selu je podjetje Cigrad, d. o. 
o., Vegrad je samo podizvajalec betonerskih del. 
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Odgovor so pripravili v Uradu za stanovanjsko gospodarstvo

4. Sprašuje, zakaj se na Gorici še ne gradi novih poslovnih 
objektov in garažne hiše. 

Odgovor:
Projekt Poslovno stanovanjski objekt Gorica je še vedno v fazi 
usklajevanja projektne dokumentacije. Ko bo pripravljena bomo 
vložili zahtevo za izdajo gradbene . 
Odgovor so pripravili v Uradu za stanovanjsko gospodarstvo.

5. Daje pohvalo, ker so končno reko Pako v smeri proti Pesju 
očistili vej.

Zap. št. 259 
Članica sveta Maja HOSTNIK je podala naslednji vprašanji in 
pobudo: 
1. Sprašuje, koliko bodo lahko še rejci malih živali uporabljali 

svoj dom. Ali bo potrebno zaradi prostorskih aktov dom 
odstraniti in kdaj, ter ali bo cesta do doma do takrat redno 
vzdrževana?

Odgovor:
O vseh aktivnostih v povezavi z domom se dogovarjamo z rejci. 
Po veljavnih aktih je potrebno dom porušiti, vendar še nismo 
našli nadomestne lokacije. Cesto bomo redno vzdrževali. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Daje pobudo, da bi se z lokalnih cest odstranilo vejevje, ki 
se zarašča na cesto, predvsem tam, kjer vozijo avtobusi. 

Odgovor: 
Skrb za drevnino vključuje tudi obrezovanje dreves, ki ovirajo 
promet (velja tako za motorna vozila, kot tudi za pešce). Pobudo 
smo posredovali koncesionarju, ki bo odstranil vso vejevje, ki je 
na zemljiščih v lasti Mestna občina Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

3. Sprašuje, kako je urejeno s toplovodom v Podgorju in 
kakšno je trenutno stanje. 

Odgovor: 
V okviru izvedbe toplifikacije v KS Lokovica v občini Šoštanj 
se je v letu 2000 predvidevala tudi razširitev na območje 
naselja Podgorje v Mestni občini Velenje. Tako je bil zgrajen 
sistem toplifikacije, ki ima v osnovi tudi zagotovljene kapacitete 
za oskrbo naselja Podgorje. Po končanih delih je bil izdelan 
Projekt izvedenih del iz katerega je razvidno, da je na 
cevovodu puščena rezerva za naselje Podgorje. Cevovod 
poteka vzporedno z objektom Lokovica in je na koncu zaprt. 
Podatki o tem so na razpolago v službi Tehnične baze podatkov 
Komunalnega podjetja Velenje.

Načrtovanje širitve toplifikacije v naselje Podgorje je bilo aktualno 
že pred leti. Tako je bil v letu 2000 izdelan projekt. Namera 
krajanov za izgradnjo toplifikacije je bila tedaj zelo aktualna, 
vendar smo zaradi plazovitega področja to namero opustili. Saj 
se bi, zaradi plazovitosti terena stroški na posamezni priklop v 
Podgorje zelo povečali. Prav tako bi se s tem bistveno povečal 
prispevek občanov na priklop. V primeru, da bodo prebivalci 
Podgorja in okolice, kljub zahtevnosti in stroškom še vedno 
vztrajali pri izvedbi investicije, bomo z gradbenim odborom 
KS Pesje in prebivalci Podgorja ponovno preučili možnosti 
investiranja v investicijo. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

Zap. št. 260 
Član sveta Jurij TERGLAV je postavil naslednji vprašanji: 
1. Šaleška cesta je glavna prometnica Velenja, od križišča 

z Rudarsko do križišča s Kidričevo pa je en pas že tako 
poškodovan, da je za enosledna pa tudi že za dvosledna 
vozila postal nevaren. Zanima ga, kdaj se bo to najkasneje 
začelo sanirati.

Odgovor:
Za optimalno rekonstrukcijo Šaleške ceste je Direkcija 
Republike Slovenije za ceste naročila izvedbo prometne 
simulacije. S simulacijo so želeli preveriti najboljšo rešitev 
ureditve križišča pod bazenom. Do konca meseca marca bo 
končana recenzija simulacije, potem pa se bo začela izdelava 
projektov. Z začetkom rekonstrukcijskih del tako Šaleške 
ceste kot krožišča bi se naj začelo v začetku meseca avgusta. 
Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija.
Odgovor so pripravili v Uradi za gospodarske javne službe

2. Hišniki, ki kosijo travo okoli blokov na občinski zemlji naj 
bi dobili za plačilo bone za PUP. Sprašuje, ali je to res in 
kako bo to rešeno v prihodnje. 

Odgovor:
Občina ima sklenjeno pogodbo s koncesionarjem za vzdrževanje 
zelenic in mu za košnjo tudi plačuje. Res je, da ponekod 
stanovalci sami kosijo zelenice v lasti občine okoli svojih blokov, 
vendar gre izključno za dvostranski dogovor stanovalcev s 
PUP-om, v katerega občina ne posega. S tem, da stanovalci 
sami skrbijo za zelenice okoli svojih blokov, dosežejo višjo 
raven urejenosti, saj sami izvajajo košnjo bistveno pogosteje, 
kot jo je dolžan po pogodbi izvajati koncesionar. 
Odgovor so pripravili v Uradi za gospodarske javne službe

Zap. št. 261 
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:

1. Zanima ga, katera cena je prava in kakšna je višina plačila 
priključka na vodovod Vinska Gora glede na to, da imamo 
za komunalni prispevek za vodovod Vinska Gora tri akte, 
in sicer: 

Na 22. seji dne 7. 6. 2005 je bil sprejet sklep o programu 
opremljanja za vodovod Vinska Gora (Uradni vestnik 9/2005). 
V Uradnem vestniku 2/2007  je  bilo objavljeno obvestilo o 
revaiorizaciji povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč 
v MO Velenje in komunalnega prispevka za vodovod Vinska 
Gora in Turnšek - Paka, kjer je zapisan znesek 1.960,46. Na 
6. seji 15. 5. 2007 (Uradni vestnik 11/2007) smo sprejeli sklep 
o spremembah in dopolnitvah sklepa o sprejetju programa 
opremljanja za vodovod Vinska Gora in se je drugi člen sklepa 
sprejetega leta 2005 spremenil, da se je določila višina 1.750 
evrov.
Odgovor:
V letu 2006 je bila za priključitev na javno kanalizacijo za 
objekte zgrajene v Črnovi in za vse ostale objekte v Mestni 
občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki cena 
750 evrov. 
V letu 2009, s sprejemom Odloka o izračunu komunalnega 
prispevka in na osnovi Programa opremljanja za posamezno 
komunalno infrastrukturo, pa se izračuni vršijo na podlagi 
neto tlorisne površine objekta in tlorisne površine gradbene 
parcele. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe
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2. Zanima ga, na kakšni osnovi je bila določena cena za 
priključitev na javno kanalizacijo v prvi fazi gradnje in na 
kakšni osnovi sedaj. Leta 2006 je bila določena cena 750 
evrov za priključitev na kanalizacijo za objekte v Črnovi. 
Lansko leto smo sprejeli akt za Črnovo in Bevče, v 
katerem smo določili različno ceno za objekte po velikosti. 
Poudariti moram, da so v prvi fazi bili zgrajeni tudi hišni 
priključki in je bilo potrebno izvesti cevovod od bencinske 
črpalke do Črnove. Strinjam se, da si mora hišni priključek 
izvesti vsak posameznik na lastne stroške, nerazumljiv 
pa je izračun prve faze in sedaj druge. V teh izračunih je 
nekaj hudo narobe, če je priključek sedaj v gostem naselju 
trikrat dražji kot takrat v redko naseljenem območju.

Odgovor:
V preteklosti se je res uporabljala vrednost lastne udležbe in je 
bila določena kot povprečni strošek izvedbe hišnega priključka. 
Vrednost je bila poenotena za vse nove uporabnike, ki so se 
priključevali na kanalizacijski sistem in sicer za Mestno občino 
Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki.
Vrednost lastne udeležbe je veljala do uveljavitve nove 
zakonodaje, in sicer Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka. Sedaj pa se udeležba uporabnikov obračunava na 
podlagi pravilnika.
Odgovor so pripravili na Komunalnem podjetju Velenje.

3. Daje pobudo, da se na direkcijo za ceste RS pošlje dopis, 
da se nemudoma pristopi k ureditvi Šaleške ceste od 
starega do novega avtobusnega postajališča. 

Odgovor:
Šaleško cesto se bo pričelo obnavljati v začetku meseca 
avgusta, ko se bo začela rekonstrukcija celotnega odseka 
Šaleške ceste in krožišča pod bazenom.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

4. Daje pobudo, da se pristopi k projektiranju pločnika od 
odcepa za Lipje, kjer je že del zgrajenega do Obirca in v 
nadaljevanju do PC Trebuša. Pri projektiranju od odcepa 
za Lipje do PC Trebuša naj se projektira tudi JR, pri Obircu 
pa protihrupna ograja v tistem delu, kjer so objekti ob 
cesti. 

Odgovor:
Del pločnika od križišča Lipje do križišča Obirc se bo zgradil 
z rekonstrukcijo križišča pri Obircu.Trenutno je pločnik urejen 
do plinske postaje pri Veleja parku. V prostorskih aktih je 
načrtovano nadaljevanje pločnika do Obirca, in sicer pri gradnji 
novega trgovskega centra z gradbenim materialom.
Glede na spremenjene predpise s področja varstva pred 
hrupom in izdelane strateške karte hrupa, bo Direkcija 
Republike Slovenije za ceste nadaljnje, še nezačete projekte 
na območjih obstoječih cest, načrtovala na podlogi določil 
operativnih programov. V teh bodo predvidoma opredeljeni 
kriteriji na podlagi katerih bo mogoče opredeliti območja 
prioritetne obravnave, saj je glede na razpoložljiva sredstva 
mogoče izvajati ukrepe le na majhnem delu cestne mreže v 
upravljanju direkcije.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe 

5. Glede na stroške adaptacije Vile Biance ponovno daje 
pobudo, da se objekt poruši do tal in zgradi nov. Ne glede 
na dosedanje stroške    zaradi    uporabne    funkcionalnosti    
prostorov    na    novo zgrajenem objektu, je to še vedno 
smiselno. Zanima ga, ali bi kdo od odgovornih na občini 

adaptiral svoj objekt na tak način, ko bi moral plačati iz 
svojega žepa. Verjetno ne. Zanima ga tudi, koliko se je 
cena adaptacije že povečala od predvidenega predračuna 
zaradi rušenja betonskih plošč in balkonov ter ponovnega 
betoniranja.

Odgovor:
Objekt vila Bianca je glede na predvideni projekt in do sedaj 
izvedenimi tehničnimi ukrepi tako stabiliziran in v takšni fazi 
izvedbe, da  o rušitvi ni smiselno razpravljati. Rušenje dela 
plošč je bila predvidena že z osnovnim projektom in sicer zaradi 
izvedbe glavnega stopnišča in ureditev večnamenske dvorane, 
ki sega preko dveh etaž. Balkoni so bili v prvotni fazi predvideni 
v leseni izvedbi, vendar smo se skupaj z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine in projektantom, ter v smislu cenejšega 
kasnejšega vzdrževanja odločili za betonsko izvedbo. Do 
sedaj investicija zaradi izvedenih del navedenih v vprašanju ne 
odstopa bistveno od predvidenega proračuna.  
Odgovor so pripravili v Uraduza stanovanjsko gospodarstvo

6. Zanima ga, koliko je občina zaračunala komunalni 
prispevek za gradnjo avtobusnega postajališča, PC 
Trebusa in Mercatorja. Znano je,  da  moramo  navadni  
državljani  prvo  plačati  komunalni prispevek, da dobimo 
potrdilo na občini in šele na to lahko dobimo gradbeno 
dovoljenje.

Odgovor:
Odgovor bomo pripravili v prilogi.

Zap. št. 262 
Članica sveta Mojca LORGER je podala naslednje pobude in 
vprašanja:
1. Daje pobudo, da se v okviru ločenega zbiranja odpadkov 

pred nakupovalne centre namestijo kontejnerji za 
steklenice in plastenke.

Odgovor:
Pobuda je bila posredovana koncesionarju.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe 

2. Sprašuje, ali se bodo ekološki otoki zdaj pogosteje 
nadzorovali in praznili. Občani se namreč pritožujejo, da 
so kante in kontejnerji nenehno polni. 

Odgovor:
Nov standard, ki se bo pričel izvajati s 1. aprilom 2010 
predvideva, da se bo papir in plastika iz zbiralnic v blokovni 
gradnji zbirala dva-krat tedensko, vse ostale frakcije pa dva-
krat mesečno in enako dva-krat mesečno tudi vse frakcije  na 
območjih individualne gradnje. To pomeni , da se je frekvenca 
odvoza podvojila, naredilo se je tudi 44 novih zbiralnic. 
Koncesionar pa bo na terenu spremljal količine in po potrebi 
tudi povečal volumne posod.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe 

3. Daje pobudo, da se v času šolskih počitnic uvede 
brezplačen prevoz z Lokalcem do Topolšice, da bi se 
otroci lahko hodili kopat na bazen. 

Odgovor:
Mestna občina Velenje ima za leto 2010 že podpisano pogodbo 
z Izletnikom Celje, d. d., za projekt LOKALC, v kateri pa ni zajeta 
predlagana proge. Dodatna proga v Topolšico nam poveča 
stroške prevoza za katere pa nimamo planiralnih sredstev.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe 
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Zap. št. 263 
Član sveta Dimitrij AMON je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Pravi, da so na javni obravnavi na temo ravnanja z 

odpadki tisti, ki so bili prisotni dobili informacijo, da se do 
nadaljnega še ne bo ločeno zbiralo bioloških odpadkov in 
tudi nov urnik odvoza odpadkov še ne bo stopil v veljavo. 
Daje pobudo, da naj koncesionar javnost obvesti, kdaj bo 
stopil v veljavo nov urnik odvoza odpadkov, ki je objavljen 
v priročniku o pravilnem ravnanju z odpadki in da to stori 
pravočasno. 

Odgovor:
Pobuda je upoštevana. Javnost smo obvestili, da bomo z 
izvajanjem storitev začeli s 1.aprilom 2010.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Daje pobudo glede nadzora plakatiranja in oglaševanja. 
Na elektro omarici med Šalekom 105 in 98 so se pojavili 
plakati za nastop različnih glasbenih izvajalcev. Novo 
plakatirno mesto naj se popiše in naj se tudi ustrezno 
sankcionira tiste, ki so jih izobesili. Potreben pa je tudi 
bolj pogost in natančnejši nadzor nad nedovoljenim 
plakatiranjem. 

Odgovor:
Odgovor bomo pripravili v prilogi.

3. Sprašuje, kdo izvaja nadzor in kdo izdaja dovoljenja za 
čezcestno oglaševanje. 

Odgovor:
Odgovor bomo pripravili v prilogi.

4. Sprašuje, zakaj ne moreta dobiti dva mlada podjetnika 
soglasja, da bi lahko na svojem objektu namestila ekrane 
za oglaševanje. 

Odgovor:
Odgovor bomo pripravili v prilogi.

5. Sprašuje, kdaj bomo določili dodatna plakatirna mesta 
za jumbo plakate, ki bodo fiksna. Daje pobudo, da se 
določen del teh plakatirnih mest nameni za modernejše 
oglaševanje z ekrani. 

Odgovor:
Odgovor bomo pripravili v prilogi.

Zap. št. 264 
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Prosi, da se o zadnjih občinskih aktivnostih glede 3. 

razvojne osi seznani celoten svet. Pravi, da bi  morda bilo 
smiselno to točko uvrstiti na naslednjo sejo. 

Odgovor:
Poročilo o aktivnostih 3. razvojne osi se bo uvrstilo na 30 sejo 
Sveta Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu župana in splošnih zadev

2. Daje pobudo, da naj MOV izvajalcu saniranja ceste pri 
stadionu sugerira, da pohiti, saj so v okolici krajani že 
slabe volje, ker dela še vedno niso zaključena. 

Odgovor:
Rekonstrukcijska dela potekajo po terminskem planu. Do 
prekinitev del je prihajalo predvsem zaradi neugodnih vremenskih 
razmer januarja in februarja. Zaključek rekonstrukcije je 

predviden za mesec april.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

3. Krajani Braslovč sprašujejo, kako je z njihovo kanalizacijo. 
Ali bo v Šmartnem ob Paki povečana čistilna naprava ali 
ne? 

Odgovor:
Po zadnjih navodilih in usmeritvah Ministrstva za okolje in 
prostor Republike Slovenije, zaradi pomanjkanja državnega 
proračunskega denarja kaže, da iz skupnega kohezijskega 
projekta »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Šaleški dolini« v celoti izpadajo 
projekti Občine Šmartno ob Paki in Občine Braslovče.
Odgovor so pripravili na Komunalnem podjetju Velenje  

4. Opozarja, da naj pristojni pogledajo klop na avtobusni 
postaji pri Obircu, ki je zaradi vandalizma polomljena. 

Odgovor:
Na avtobusnem postajališču v Zgornji Črnovi je klop že 
popravljena.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

5. Daje pobudo, da naj se tudi stari ekološki otoki uredijo na 
podoben način kot so urejeni novi. 

Odgovor:
Pobuda se bo poskušala upoštevati v okviru proračunskih 
možnosti. Gradbena ureditev zbiralnic stane in  stvari bo 
mogoče urediti samo postopno.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

6. Daje pobudo glede ločenega zbiranja odpadkov na 
pokopališčih. Potrebno je smiselno urediti odvoz smeti za 
vsa pokopališča. 

Odgovor:
Pobuda se bo upoštevala. V dogovoru s koncesionarjem se bo 
poiskala enotna rešitev za vsa pokopališča.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

Zap. št. 265 
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednji pobudi:
1. Daje pobudo za možnost kratkotrajnega parkiranja pri 

avtobusnem postajališču. 
Odgovor:
Makadamsko parkirišče pri Avtobusnem postajališču je delno 
v funkciji nadomestnega parkirišča - za parkirišče pri Rdeči 
dvorani, ki ga zaradi gradnje TC Mercator ni več. Kot takšno 
mora ostati brezplačno, saj je to bil eden od pogojev, ki jih 
je občina postavila zasebnemu investitorju. Vsi avtobusni 
prevozniki v Velenju in okolici so že prejeli kartico za vstop 
avtobusa na Avtobusno postajališče Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Daje pobudo za ustrezno ureditev struge reke Pake 
v predelu od Starega Velenja mimo Gorenja in Pesja. 
Primerno je namreč, predvsem z ekološkega vidika, da je 
rečna struga poraščena z drevjem. 

Odgovor:
V skladu z Zakonom o vodah je upravljanje z vodami in 
vzdrževanje vodnih zemljišč v pristojnosti države, ki naj bi 
skrbela tudi za urejenost vodotokov. Vzdrževanje vodotokov se 
izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja, ki ga na podlagi 
Zakona o vodah in Zakona o lovstvu pripravi vzdrževalec/
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koncesionar, potrdi pa Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), 
Agencija RS za okolje (ARSO).
NIVO d.d. Celje, kot vzdrževalec vodotokov (koncesionar) 
na našem področju, do 28. februarja vsako leto opravi nujni 
posek oz. obrez grmovja in drevja ter 2-krat letno kosi brežine 
vodotokov I. reda, med katere spada tudi reka Paka. Prva 
košnja se opravi konec maja oz. začetku junija (odvisno od 
višine trave), druga pa v avgustu.
Morebitne dodatne zasaditve morajo biti usklajene z veljavno 
zakonodajo na tem področju in potrjene s strani MOP-a. 
Vsekakor pa bomo pobudo svetnika posredovali na izpostavo 
MOP, ARSO v Celje.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

Zap. št. 266 
Član sveta Marjan HIRŠELJ je podal naslednja vprašanja in 
pobude: 
1. Sprašuje, kaj je s cesto Dravograd-Šentrupert. 
Odgovor:
Aktivnosti v zvezi s 3. razvojno osjo potekajo s strani DARS-
a in Ministrstva za okolje in prostor. Občine Velenje, Šoštanj, 
Šm. ob Paki in Braslovče so ustanovile Medobčinski odbor za 
realizacijo 3. razvojne osi, v katerem sodelujejo tudi predstavniki 
gospodarstva.
Aktivnosti so v  teku. Predvideno pa je, da se bo najkasneje v 
začetku leta 2011 pričela javna razprava dopolnilnega osnutka 
prostorskega načrta. Takrat se mora javnosti predstaviti tudi 
idejni projekt hitre ceste.
Medobčinski odbor pa si prizadeva, da se ne glede na potek 
aktivnosti v zvezi s 3. razvojno osjo, čimprej posodobi obstoječe 
državno cestno omrežje, ki območje SAŠA regije povezuje z 
avtocestnim križem, ter da se trasa hitre ceste konča z izvozom 
Velenje – sever in ne Velenje – jug kot je bilo predvideno.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe 

2.  Sprašuje, kakšen je terminski plan izgradnje doma ostarelih 
in izgradnje varovanih stanovanj. 

Odgovor:
S predstavniki ministrstva se dogovarjamo o terminih za 
predstavitev predloga projekta. Sestanek bo predvidoma v 
začetku aprila. Ko bo ministrstvo dalo soglasje glede financiranja 
se bo podpisalo tudi pismo o nameri in pripravil terminski plan. 
Projekt bo predstavljen tudi na eni izmed naslednjih sej Sveta 
Mestne občine Velenje.
Odgovorje pripravila direktorica Uprave Mestne občine 
Velenje.

3. Daje pobudo, da se na Cesti III pri transformatorski 
postaji postavi protipožarni zid zaradi bližine ekološkega 
otoka. S tem bi se preprečil požar, ki bi lahko poškodoval 
transformatorsko postajo in toplotno podpostajo. 

Odgovor:
Na Referatu za ODO in ZIR so si pogledali postavitev ekološkega 
otoka ob transformatorski postaji na Cesti III. Ob ogledu je bilo 
ugotovljeno, da požarne stene ni mogoče postaviti, saj bi s tem 
otežili dostop vzdrževalcem. Ekološki otok je mogoče prestaviti 
na drugo stran, nasproti transformatorske postaje, tako bi v 
primeru požara na ekološkem otoku ognjevarna vrata zaščitila 
večje poškodbe na objektu. Koncesionarja PUP Saubermacher 
smo o tem obvestili in bo v naslednjih dneh kante prestavil na 
drugo stran.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe


