
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

31. seje Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 25. maja 2010, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  župan Mestne občine Velenje
     Srečko MEH s.r.

10. maj 2010 Številka: 34032-04-0002/2006-101

glasilo št. 34
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Predlog

ZAPISNIK 30. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
13. 4. 2010, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 13.30 uri.

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 25 članov in je svet sklepčen. 

Opravičili so se naslednji člani sveta: Jožef KAVTIČNIK, Bojan 
KONTIČ in Irena POLJANŠEK SIVKA.

Župan Srečko MEH je člane Sveta Mestne občine Velenje 
obvestil, da je nov vodja svetniške skupine LDS postal svetnik 
Jožef Kavtičnik.

Poleg Glasila Sveta Mestne občine Velenje št. 33 so člani sveta 
prejeli še:
- Priloge h glasilu št. 33/1, 33/2 in 33/3
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 

opombami
- Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ureditvi cestnega 

prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena 
v Mestni občini Velenje

- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti 
direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje

- Razširitev dnevnega reda 30. seje Sveta MOV
- Predstavitev akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«
- Tabela časovne prisotnosti svetnikov na 29. seji Sveta MOV 

dne 9. 3. 2010
- Anketni vprašalnik – »Ocene in stališča županov in 

svetnikov do dela policije – študija primera« 
- Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 

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

imenovanja

Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.   Potrditev zapisnika 29. seje sveta 
2.   Vprašanja in pobude članov sveta
3.  Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne 

občine Velenje za leto 2009                  
4.   Predlog Sklepa o preimenovanju Komisije za spremljanje 

dela Medobčinskega inšpektorata 
5.   Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove  

Velenjska knjižna fundacija 
6.   Predlog Sklepa o imenovanju člana v Projektni svet javnega 

zavoda Maribor 2012 
7.   Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega 

zavoda Knjižnica Velenje 
8.   Predlog Sklepa o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče 

k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 
313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče 

9.   Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz 
javnega dobra 

10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Ploščad Edvarda  
Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za 
obdobje 2010 – 2013 

11.  Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri 
Domu učencev« v Načrt razvojnih programov za obdobje 
2010 - 2013 

12. Predlog Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa v Mestni občini Velenje 

13.  Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa športa 
v Mestni občini Velenje za leto 2010 

14.  Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje 
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

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

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

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, 
Šaleško in Koroško 

18. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del 
(PUP 02) 

19. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(PUP 03) 

20. Poročilo o delu Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 
2009 

21.  Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej Velenje za 
leto 2009 

22. Poročilo o delu Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 
2009 

23.  Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za 
leto 2009 

24. Poročilo o delu Javnega zavoda Galerija Velenje za leto 
2009 

25.  Poročilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
za leto 2009 

26. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2009 

27. 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« 

28. Poročilo 3. razvojna os 
29. Predstavitev akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!« 
30. Poročilo o poteku postopkov obnove Vile Bianka 
31. Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Srečko MEH je predlagal, da se z dnevnega reda 
umakneta naslednji točki: 
- točka 7:  Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja 

Javnega zavoda Knjižnica Velenje
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- točka 16:  Predlog Uradnega prečiščenega besedila 
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi 
cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega 
pomena v Mestni občini Velenje 

 
Točki sta bili umaknjeni.

Župan Srečko MEH je predlagal, da se dnevni red razširi z 
naslednjimi točkami:

- točka 7: Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca 
dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje

- točka 9: Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o menjavi zemljišč

- točka 10: Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010

Ostale točke se preštevilčijo.

Član sveta Jože ZUPANČIČ je vprašal, če bi lahko svoje 
poročilo podal nekoliko prej, ker mora zaradi obveznosti 
predhodno zapustiti sejo.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se na dnevni red uvrstijo naslednje 
točke:
- točka 7: Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca 

dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje

- točka 9: Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o menjavi zemljišč

- točka 10: Predlog 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.

Župan Srečko MEH je predlagal da se po skrajšanem postopku 
obravnava naslednja točka:
- točka 18: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava naslednja točka:
- točka 18: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško

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

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 30. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 29. seje sveta
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne 

občine Velenje za leto 2009
4. Predlog Sklepa o preimenovanju Komisije za spremljanje 

dela Medobčinskega inšpektorata 
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove 

Velenjska knjižna fundacija
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Projektni svet 

Javnega zavoda Maribor 2012
7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti 

direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
8. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče 

k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 
313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče

9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
menjavi zemljišč

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

11. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz 
javnega dobra

12. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta  »Ploščad Edvarda 
Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za 
obdobje 2010 – 2013

13. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri 
Domu učencev« v  Načrt razvojnih programov za obdobje 
2010 - 2013

14. Predlog Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa v Mestni občini Velenje

15. Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa športa 
v Mestni občini Velenje za leto 2010

16. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

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

18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, 
Šaleško in Koroško 

19. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del 
(PUP 02)

20. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(PUP 03)

21. Poročilo o delu Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 
2009

22. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej Velenje za 
leto 2009

23. Poročilo o delu Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 
2009

24. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za 
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leto 2009
25. Poročilo o delu Javnega zavoda Galerija Velenje za leto 

2009
26. Poročilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 

za leto 2009
27. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2009
28. 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«

29. Poročilo 3. razvojna os
30. Predstavitev akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«
31. Poročilo o poteku postopkov obnove Vile Biance
32. Odgovori na pobude in vprašanja

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 29. seje sveta

Član sveta Franc SEVER je podal pripombo, da je v zapisniku 
izpuščen njegov predlog za razširitev dnevnega reda in želi, da 
se to popravi.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 29. seje Sveta Mestne občine Velenje 
s pripombo.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Zap. št. 267
Član sveta Anton DE COSTA je postavil naslednje vprašanje:

1. Podal je vprašanje glede Vile Biance. Dejal je, da objekt, 
ki je starinskega izvora uporabljamo za »rušt«. Namesto 
lesa se namreč uporablja železo. Zanimalo ga je, ali je to 
v skladu s pravili kulturne dediščine in zakaj so se tako 
odločili.

Zap. št. 268
Članica sveta Maja HOSTNIK je postavila naslednji vprašanji:

1. Zanimalo jo je, ali je res, da ponudniki na kmečki tržnici 
ne smejo prodajati svojih izdelkov, ker nimajo svoje 
proizvodnje. Če je to res, jo zanima, kakšna bo potemtakem 
ponudba v prihodnje. 

2. Zanimalo jo je, kako tečejo zadeve glede fakultete za 
glasbo in kje so se postopki ustavili.

Zap. št. 269

Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednje pobude:

1. Predlagal je, da bi se pri vstopu v Velenje postavila tabla, 
ki bi opozarjala, da smo bili najlepše mesto v Sloveniji.

2. Kot vemo se bo delalo na jezeru kopališče, park, ampak, 
če pogledamo proti Šoštanju in TEŠ-u, vidimo dimnike in 
dim. Menda se lahko naredi parna zavesa, ki spreminja 
barve in bi morda lahko razmislili o tej opciji, da bi se 
zakrilo dimnike in dim.

3. Dal je pobudo, da bi se v Pesju pogosteje odvažalo 
komunalne odpadke, ali pa naj se zraven da še kakšen 
kontejner. Krajani so zgroženi, ker veter raznaša smeti po 
njihovih parcelah, poleg tega pa po njih brskajo živali.

Zap. št. 270
Član sveta Jurij TERGLAV je podal naslednje pobude:

1. Dal je pobudo, da bi se pri vrtcu na Prešernovi uredilo 
talne oznake. Tam namreč talnih oznak ni, čeprav bi naj 
bile neke prepovedi, zato prihaja do težav.

2. Predlagal je, da se uredi makadamski parkirni prostor na 
Jenkovi 11 oz. 9, ker je tam težko parkirati.

3. Podal je pobudo, da se uredi javna razsvetljava na 
Kraigherjevi cesti od križišča s Prešernovo proti 
Standardu. 

Zap. št. 271
Član sveta Franc SEVER je podal naslednje vprašanje in 
pobudo:

1. Zanimalo ga je, zakaj ni na dnevnem redu Predloga sklepa 
o soglasju izplačila in Poročila Knjižnice Velenje.

2. Zahvalil se je za odgovore na njegova vprašanja, vendar 
je dejal, da naj službe dajejo nezavajajoče odgovore. Npr. 
v odgovoru piše, da se komunalni prispevek za Trebušo 
izračunava, vendar je komunalni prispevek plačal Turnšek. 
Prosil je, da se točno odgovarja na vprašanja. Poleg tega 
je želel, da mu glede komunalnega prispevka odgovarja 
Urad in ne Komunalno podjetje. 

Zap. št. 272
Članica sveta Tatjana STRGAR je podala naslednje pobude 
in vprašanja:

1. Zanimalo jo je, če je predviden za KS Plešivec še kakšen 
dodaten kontejner. Zdaj namreč vozijo tja smeti tudi iz 
okolice, zato je nenehno polno. Lahko bi se tudi pogosteje 
odvažalo smeti.

2. Dala je pobudo, da bi se pogosteje pregledovalo parkirna 
mesta, ki so namenjena invalidom. Še posebej je to 
problematično pri ZD Velenje, kjer ostali parkirajo na ta 
mesta, ker je zelo zasedeno.

3. Dejala je, da je bil v KS Plešivec sestanek glede 
problematike KS, kamor je bila povabljena tudi sama. 
Sestanek je bil 30. marca, prav tako je bilo tega dne dano 
na pošto tudi njeno vabilo, zato ga je dobila dan kasneje 
in se sestanka ni mogla udeležiti.

Zap. št. 273
Član sveta Andrej KUZMAN je postavil naslednji vprašanji:

1. Zanimalo ga je, kako je z urejenostjo ekoloških otokov po 
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krajevnih skupnostih. To vprašanje je postavil že jeseni in 
takrat dobil dogovor, da bo zadeva urejena do 1. marca. V 
KS Kavče se od takrat ni nič spremenilo in sprašuje, kdaj 
se bo. 

2. Dejal je, da Velenje še vedno nima obeležja partnerskih 
mest. Zanima ga, če bo in kdaj. 

Zap. št. 274
Član sveta Ivan JANEŽIČ je postavil naslednje vprašanje:

1. Zaradi zakonskih obveznosti bo potrebno v vseh stavbah 
namestiti merilnike porabe toplotne energije in kasneje 
tudi vodomere za vsako stanovanje. Zanimalo ga je, ali 
bodo podane s strani Komunalnega podjetja smernice 
za poenotenje teh odčitavanj vsaj upravnikom, ali bo to 
prepuščeno posameznim hišnim svetom. 

Zap. št. 275
Član sveta Herman ARLIČ je podal naslednji pobudi:

1. Podal je pobudo glede daljnovoda 110 kilovoltov, ki 
prečka »enojčke« in rezervni nogometni prostor. Dejal je, 
da bi bilo prav, če bi poskusili s kablovodom, ki bi ga lahko 
speljali po bližnjici.

2. Dejal je, da bi moralo biti delo med MOV in državo bolj 
usklajeno. Moti ga, da državne inštitucije pridejo v KS in 
o tem ne obvestijo občine in ta, če vprašaš,  ne ve, kaj 
te inštitucije na nekem prostoru pravzaprav delajo, npr. 
na področju cest ali vodovoda. Pav bi bilo, da obvestijo 
občinske organe in ti potem lahko obvestijo krajevne 
skupnosti. 

Zap. št. 276
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednji pobudi:

1. Podal je pobudo glede ekoloških otokov. Ta mesec smo 
v fazi spremljanja aktivnosti na teh otokih. Predviden je 
reden odvoz s teh otokov in tam kjer so kante polne v 
tem mesecu še ne bomo prišli do pravih podatkov o tem, 
koliko smeti se tam dejansko odloži. 

2. Podal je pobudo glede ekološkega otoka, ki se je prestavil 
v Vinski Gori. Dejal je, da je tam potrebno zamenjati 
posode za večje, ker se napolnijo v enem dnevu.

Zap. št. 277
Članica sveta Katarina PRAZNIK je podala naslednje vprašanje 
in pobudo: 

1. Predlagala je, da bi se glede nepremičnin, ki niso 
urejene lastnike lahko prisililo, da jih prodajo ali naredijo 
kaj drugega tako, da bi jim zaračunali dvojno stavbno 
zemljišče, tako kot je to storila Občina Maribor. Zanimalo 
jo je, ali je to zakonsko mogoče storiti.

2. Dejala je, da jo še vedno zanima, ali res v naši lokalni 
skupnosti ni potreb oziroma izraženih želja staršev glede 
bivalnih enot za osebe s posebnimi potrebami.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna 

Mestne občine Velenje za leto 2009

Predstavnica predlagatelja Amra KADRIČ je predstavila 
predlog odloka.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da če je to res, kar je bilo 
rečeno, namreč da bi 16% predvidenega proračuna pridobili na 
dokaj dvomljiv način, potem je nekaj hudo narobe. 

Predstavnica predlagatelja Amra KADRIČ je odgovorila, da 
16% res predstavlja načrtovanih odhodkov, ki so jih namenili za 
naslednje odhodke.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 
2009.

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

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o preimenovanju Komisije za 
spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
preimenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega 
inšpektorata.

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

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove 

Velenjska knjižna fundacija

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna 
fundacija.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Projektni svet 

Javnega zavoda Maribor 2012

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Projektni svet Javnega zavoda Maribor 
2012

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

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca 

dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da je v zapisniku Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zapisano, da se 
ta točka umakne z dnevnega reda, vendar je danes vseeno na 
dnevnem redu in ga zanima, zakaj je tako.
Postavil je vprašanje, ali je res razpisnim pogojem ustrezal le 
en kandidat od štirih in, če je to res, zakaj torej imenovanje VD-
jevstva, ki se običajno uporabi, če noben kandidat ne izpolnjuje 
pogojev ali pa če kandidat, ki izpolnjuje pogoje s svojim delom 
ni upravičil zaupanja. Sprašuje, kdo je ugotovil, da sedanji 
direktor, ki izpolnjuje pogoje, ni upravičil zaupanja, da bi dobil 
nov mandat.

Dejal je, da se strinja, da bi bilo potrebno poslušati poročilo 
Javnega zavoda Knjižnica Velenje.

Župan Srečko MEH je dejal, da je on sam predlagal spremembo 
direktorja, ko so tega nazadnje imenovali in takrat tudi navedel 
veliko razlogov, zakaj je predlagal zamenjavo.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je na zadnji seji dal 
pobudo, da bi se dala članom sveta zavoda neka navodila, da 
bi znali delati na javnem razpisu. 

Glede soglasja je dejal, da je pravno svet zavoda pripeljal stvari 
tako daleč, da jim danes žal ne preostane drugega kot soglašat 
z imenovanjem VD-ja, krivec pa je svet zavoda.

Predlagal je, da se akt prilagodi vsem ostalim, po katerih je 
potrebno 4 ali 5 let delovnih izkušenj in da se črta 10. člen glede 
dajanja soglasja za VD-ja.

Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da temu sklepu ne 
nasprotuje, ker izhaja tudi iz 18. člena Zakona o knjižničarstvu 
in bi to veljalo zapisati tudi v preambuli, poleg tega pa meni, da 
bi bilo v prihodnje, ko bodo imenovali direktorja Javnega zavoda 
Knjižnica potrebno, da se predložijo tudi ustrezna gradiva.

Član sveta Benjamin STROZAK je dejal, da je glede 
predlaganja in imenovanja direktorjev javnih zavodov, ki jih 
ustanavlja Občina Velenje problem v tem, da ni enotnih kriterijev. 
Vedelo se je, da direktorju poteče mandat in če niso sposobni 
pravočasno organizirati razpisa, če gledajo na to, kako se 
nekdo piše in ne na pravne akte, sposobnosti in programe, ki 
jih nekdo predstavi, potem ne bo napredka.

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je odgovoril, da 
so umaknili 7. točko dnevnega reda na 37. seji zaradi tega, 
ker so imeli na dnevnem redu imenovanje direktorja Knjižnice 
Velenje, na 38. seji pa so obravnavali sklep o imenovanju 
vršilca dolžnosti.
Dejal je, da postopek v zvezi s predlogom imenovanja vodi svet 
zavoda in ta jim je tudi pisno posredoval, da predlaga, da se 
za direktorja imenuje oseba, ki izpolnjuje pogoje. Naknadno pa 
je prišlo obvestilo, da svet zavoda glede na nove informacije 
ne more končati postopka imenovanja direktorja in je potrebno 
pričeti z novim postopkom imenovanja direktorja Knjižnice, zato 
je bilo potrebno zagotoviti vodenje z VD-jevstvom.

Članu sveta Sebastjanu APATU je odgovoril, da ni bila dosedanja 
praksa, da bi vsa gradiva, ki so zelo obsežna, pošiljali vsem 
članom sveta, ker ocenjujejo da je Komisija za mandatna 
vprašanja pooblaščena, da pravilno predlaga Svetu MOV.
Članu sveta Benjaminu STROZAKU je odgovoril, da ni enotnih 
kriterijev, ker imajo sprejete različne odloke in na podlagi tega 
odloka so razpisni kriteriji za direktorja takšni kakršni so. Dejal 
je, da so dali na Komisiji že pobudo, da je potrebno ta odlok 
spremeniti tako, da se poenoti z ostalimi odloki, ki jih imamo za 
ostale javne zavode.

Članica sveta Dragica POVH je dejala, da so se stvari precej 
zapletle. Postopek razpisa za novega direktorja so začeli 
pravočasno. Prispele so štiri prijave, dva kandidata nista 
izpolnjevala pogojev, za enega od preostalih dveh kandidatov 
pa so zaprosili za mnenje dve ministrstvi, Ministrstvo za kulturo 
in Ministrstvo za javno upravo. Z Ministrstva za kulturo so 
najprej dobili zelo nedvoumen odgovor, da tudi drugi kandidat 
izpolnjuje pogoje, odgovor Ministrstva za javno upravo pa ni 
bil tako nedvoumen. Na seji Sveta zavoda so se zato odločili, 
da upoštevajo mnenje pristojnega ministrstva, torej Ministrstva 
za kulturo. Kasneje pa je Ministrstvo za kulturo svoje pozitivno 
mnenje umaknilo in so jih napotili, da naj upoštevajo mnenje 
Ministrstva za javno upravo in glede na to, da je bilo njihovo 
mnenje dvoumno, so se odločili, kar so tudi predlagali, da se v 
tem trenutku imenuje VD, da se v vmesnem obdobju da pobudo 
MOV, da spremeni odlok in se nato postopek ponovi. V tem 
času pa se imenuje VD, najdlje za obdobje enega leta oz. do 
izbire novega direktorja.

Član sveta Benjamin STROZAK je dejal, da so v preteklosti 
že spreminjali razpisne pogoje, da bi ustrezali določenim 
kandidatom, ki so se takrat prijavljali in sedaj se bo zgodilo 
isto. Spet bodo spremenili odlok in razpisne pogoje, da bodo 
ustrezali določenim kandidatom oz. kandidatu. Dejal je, da je 
nekaj hudo narobe, če se ne morejo vsaj enkrat tako pripraviti, 
da ne bi bilo problemov pri razpisih in kandidatih. Nujno je 
potrebno poenotiti razpisne pogoje.
Dejal je še, da s tem, ko se bo dalo VD-jevstvo za eno leto, 
kvaliteta dela Knjižnice zagotovo ne bo boljša, saj se bo v tem 
času delalo samo najnujnejše.
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Član sveta Franc SEVER je dejal, da je potrebno odlok postaviti 
v zakonite okvirje in ga ne prilagajati posameznim kandidatom, 
predvsem pa ga moti to, da se sprašuje o političnih kompetencah 
kandidatov in ne o strokovnih.
Poudaril pa je še, kar je že povedal, da bi bilo potrebno imeti 
poročilo o delu Knjižnice Velenje.

Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, ali bodo pri 
spremembah pogojev določili pet let delovnih izkušenj ali pet let 
vodstvenih izkušenj.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega 
zavoda Knjižnica Velenje.

Za predlog je glasovalo 23 članov sveta. 
Predlog je bil sprejet.

Župan Srečko MEH je povedal, da je potrebno popraviti vse 
odloke javnih zavodov. Predlagal je, da se vsi odloki s področja 
javnih zavodov pregledajo, popravijo in uskladijo.  

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izdaji soglasja Krajevni skupnosti 

Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 
313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče k brezplačnemu 
prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, 
k.o. Kavče.

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

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

menjavi zemljišč

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjavi zemljišč.

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

K 10. 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.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
12. 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.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz 

javnega dobra

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra.

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

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta  »Ploščad Edvarda 
Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za 

obdobje 2010 – 2013

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o uvrstitvi projekta »Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija« v 
Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta 

- pri Domu učencev« v  Načrt razvojnih programov za 
obdobje 2010 – 2013

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri Domu učencev« v  Načrt 
razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013.

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

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega 

programa športa v Mestni občini Velenje

Predstavnik predlagatelja Darko LIHTENEKER je predstavil 
predlog pravilnika.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni 
občini Velenje.

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

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa 

športa v Mestni občini Velenje za leto 2010

Predstavnik predlagatelja Darko LIHTENEKER je predstavil 
predlog sprememb in dopolnitev.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sprememb 
in dopolnitev Letnega programa športa v Mestni občini Velenje 
za leto 2010.

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

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje

Predstavnik predlagatelja Darko LIHTENEKER je predstavil 
predlog pravilnika.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o 
sprejemu otrok v Vrtec Velenje.

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

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

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

Predstavnik predlagatelja Tone BRODNIK je predstavil predlog 
odloka.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu 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 svet.
Predlog je bil sprejet.

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, 

Šaleško in Koroško

Predstavnik predlagatelja Boštjan KRAJNC je predstavil 
predlog odloka.

Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, ali bo javni 
zavod KSSENA začel dobičkonosno dejavnost in ali je to v 
skladu z Zakonom o javnih gospodarskih družbah.

Predstavnik predlagatelja Boštjan KRAJNC je odgovoril, 
da zavod KSSENA trenutno ni profitabilna dejavnost in tudi 
ne zgubarska. Prihodek KSSENE je seveda lahko tudi tržna 
dejavnost in to je bil tudi delno namen ustanovitve zavoda, 
in sicer gre za dolgoročno zagotavljanje sredstev s strani 
KSSENE.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani svet.
Predlog je bil sprejet.
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K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in 

Konovo-del (PUP 02)

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je predstavila 
predlog uradnega prečiščenega besedila odloka.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradnega 
prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-
Hrastovec in Konovo-del (PUP 02).

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

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka 

in Bevče (PUP 03)

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je predstavila 
predlog uradnega prečiščenega besedila odloka.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
22. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradnega 
prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje planske celote 03, Krajevna skupnost Plešivec, 
Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03).

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

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 

2009

Predstavnik predlagatelja Damjan KLJAJIČ je predstavil 
poročilo.

Članica sveta Katarina PRAZNIK je dejala, da bi drugič želela 
nekatere poudarke iz poročila. Postavila je vprašanje, ali bi bilo 
mogoče podati indekse pri odhodkih in prihodkih, saj ni jasno, 
kaj se je glede na preteklo leto dogajalo s prihodki in odhodki.
Dejala je, da je v poročilu pri tabeli o dokumentiranju zbirk 
nejasno zapisano, kako je bilo z dokumentiranjem v letu 2009.

Predstavnik predlagatelja Damjan KLJAJIČ je odgovoril, da bo 
te podatke posredoval naknadno.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da se strinja s članico sveta 

Katarino PRAZNIK, da je potrebno v prihodnje podati podatke o 
prihodkih in odhodkih, potrebni pa bi bili tudi natančnejši podatki 
o številu obiskovalcev.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil vprašanje, kako je 
z nameravano postavitvijo ograje in če so že rešeni problemi z 
vodovodom.

Predstavnik predlagatelja Damjan KLJAJIČ je odgovoril, da 
so rešili probleme z vodovodom, ideja o ograji je živa, to pa je 
zaenkrat tudi vse.

Župan Srečko MEH je dejal, da je Muzej Velenje financiran s 
strani Ministrstva za kulturo, del sredstev pa mora zagotavljati 
MOV. Zelo pomembno je, da je Muzej  Velenje kategoriziran in 
dobi vse točke, ker je potem večji tudi delež sofinanciranja s 
strani Ministrstva za kulturo in je potreben manjši del občinskih 
sredstev in sredstev, ki jih muzej pridobi sam. Zato je torej 
zelo pomembno, da Mestna občina Velenje skrbi za kondicijo 
Muzeja Velenje in je potrebno veliko delati predvsem na tem, 
da bo Muzej Velenje širil svojo dejavnost.
Dodal je še, da je potrebno narediti cesto na Velenjski grad, da 
je potrebno narediti zaporo, da se ponoči ne bodo vozili gor, 
potrebno pa je tudi obnoviti pešpot iz Starega Velenja na grad.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za 

delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej 
Velenje za leto 2009

Predstavnik predlagatelja Darko LIHTENEKER je predstavil 
predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
23. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju 
Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009.

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

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Javnega zavoda Lekarna Velenje za 

leto 2009

Predstavnica predlagatelja mag. Sabina GRM je predstavila 
poročilo.

Članica sveta Katarina PRAZNIK je dejala, da ji je všeč, da po 
sklepu Zavoda uporabljajo znižane marže za nekatera zdravila. 
Želi, da bi bilo teh čim več. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da pozdravlja odprtje lekarne 
v Trebuši, ker je s tem lekarniška dejavnost dostopnejša tudi 
prebivalcem na območju Šentilja in Vinske Gore.
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Dejal je, da je pri ljudeh nekaj negodovanja glede dežurstva 
lekarn, ker je enkrat dežurna ta, drugič druga lekarna. Pravi, da 
on to pozdravlja, predvsem, ker ve, da so dežurstva zelo velik 
strošek.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za 

delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna 
Velenje za leto 2009

Predstavnik predlagatelja Darko LIHTENEKER je predstavil 
predlog sklepa.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
24. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici 
Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009.

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

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Javnega zavoda Galerija Velenje za 

leto 2009

Predstavnica predlagatelja Stanislava PANGERŠIČ je 
predstavila poročilo.

Član sveta Franc SEVER je najprej pohvalil odkritost gospe 
Stanislave PANGERŠIČ, nato pa je dal pobudo, da bi na eni 
od sej župan predlagal, da se dobijo zjutraj ob 8.00h in gredo 
najprej v Galerijo Velenje.

Članica sveta Katarina PRAZNIK je postavila vprašanje, kdaj v 
preteklem letu so spremenili delovni čas Galerije Velenje.
Dejala je, da imajo v osnovnih šolah sedaj manjše število ur 
likovne vzgoje, zato bi morda lahko združili ogled galerije in 
likovne delavnice, kjer bi se otroci spoznavali z različnimi 
likovnimi tehnikami.

Predstavnica predlagatelja Stanislava PANGERŠIČ je 
odgovorila, da je od 1. aprila nov delovni čas, od 10.00 do 
18.00, saj imajo novega javnega delavca, ki dežura v galeriji.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Velenje za leto 2009

Predstavnik predlagatelja Jože ZUPANČIČ je predstavil 
poročilo.

Član sveta Ivan JANEŽIČ je dejal, da se pri nas denar razdeli 

tako, da se 15% nameni osnovni zdravstveni dejavnosti, večji 
delež denarja pa poberejo bolnice in pravi, da je finančna rešitev 
v tem, da se del tega denarja prenese na primarno zdravstveno 
oskrbo.

Član sveta Benjamin STROZAK je dejal, da je v poročilu 
zapisano, da je ZD porabil za nakup medicinske opreme v 
letu 2009 140.000 eur, za ostalo opremo in drobni inventar pa 
137.000 eur, torej v enaki višini kot medicinsko opremo. Pravi, 
da bi moral ta drobni inventar predstavljati zelo majhen delež v 
primerjavi z medicinsko opremo.
Glede danih predujmov in varščine je v poročilu zapisano, da na 
dan 31.12. 2009 znašajo 7.324,00 eur in predstavljajo vnaprej 
plačane stroške za strokovne revije in nakup kopalnih kart v 
Termah Olimje. Zanimalo ga je, komu so te karte namenjene, 
pacientom ali zaposlenim.
Kar se tiče zalog pisarniškega materiala je v poročilu zapisano, 
da se večajo. Postavil je vprašanje, zakaj je tako.

Predstavnik predlagatelja Jože ZUPANČIČ je članu sveta 
Benjaminu STROZAKU odgovoril, da mu bo odgovore 
posredoval naknadno.

Član sveta Anton DE COSTA je vprašal, ali se morda dajo 
povečati kapacitete sprejema dijakov na medicinsko fakulteto, 
saj imamo veliko pomanjkanje zdravnikov.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da v kolikor bi Zavod vodil 
menedžer in ne zdravnik, bi bili ne odgnali vseh zdravnikov v 
zasebne ambulante.
Dejal je, da je nesmiselno pričakovati več sredstev od države, 
saj denarja ni od kje vzeti, zato bo potrebno znotraj Zavoda 
delati racionalizacije na vseh področjih.
Pripomnil je, da v poročilu nikjer ni zapisano, koliko sredstev je 
bilo pridobljenih z zaračunavanjem prevoza poškodovancev in 
pa z dializo.

Predstavnik predlagatelja Jože ZUPANČIČ je članu sveta 
Francu SEVERJU dejal, da  če meni, da je slabo vodil Zavod, 
potem naj predlaga, da ga Svet  MOV zamenja.
Odgovoril je, da zdravniki niso odhajali zato, ker bi bili 
nezadovoljni, ampak zato, ker jim lahko nudijo samo določene 
vsebine.
Dejal je, da se strinja s tem, da je število vpisnih mest na 
medicinsko fakulteto prenizko, vendar na to nimajo nobenega 
vpliva.
Članu sveta  Francu SEVERJU je odgovoril, da mu bodo 
podatke glede dialize in prevoza podali naknadno.

Član sveta Ivan JANEŽIČ je ponovno vprašal gospoda 
Zupančiča, ali bo zagovarjal to, da pride denar na primarno 
zdravstveno raven.

Predstavnik predlagatelja Jože ZUPANČIČ je članu sveta Ivanu 
JANEŽIČU odgovoril, da si bodo seveda prizadevali za večji 
poudarek na osnovno zdravstvo. Dejal je, da vseskozi trdijo, 
da se lahko nekatere vsebine, npr. mala kirurgija, opravljajo in 
so se nekoč tudi že opravljale na primarnem nivoju, s čimer 
se razbremeni kirurge. Predlagali bodo tudi, da se določene 
vsebine, ki jih opravljajo zdravniki prenesejo na zdravstvenike, 
s čimer se razbremeni zdravnike, ki jih je premalo, prav tako pa 
se bi s tem storitve pocenile.
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Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2009

Predstavnik predlagatelja Boštjan KRAJNC je predstavil 
poročilo.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da je v poročilu 
zapisano, da je finančni del  pripravila gospa Vlasta Miklavžina 
iz MOV. Postavil je vprašanje, ali je stalna praksa, da jim finance 
vodijo na MOV oz. ali nimajo dosti svojih resorsov.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da želi izvedeti, koliko sredstev 
jim je uspelo dobiti izključno na podlagi tržne dejavnosti, saj to 
iz poročila ni jasno razvidno.

Predstavnik predlagatelja Boštjan KRAJNC je članu sveta 
Stanislavu VIDEMŠKU odgovoril, da je bilo že na začetku 
projekta KSSENA zapisano, da določene stvari zagotavlja 
Mestna občina Velenje.
Članu sveta Francu SEVERJU je odgovoril, da je v poročilu pri 
strukturi prihodkov zapisano, da je na podlagi pogodb v letu 
2009 delež ustanoviteljev 43,2%, delež EU projektov 47,6% , 
tržne dejavnosti pa 9,2%. 

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA
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«

Predstavnik predlagatelja Branko NAVERŠNIK je predstavil 
poročilo.

Član sveta Robert BAH je dejal, da so v Škalah vodovodne cevi 
še iz azbesta. Postavil je vprašanje, kako se bo to reševalo.

Predstavnik predlagatelja Branko NAVERŠNIK je odgovoril, je 
še okoli 23 km vodovodnih cevi v Šaleški dolini azbestnih. Večji 
del zamenjave teh cevi se rešuje s tem kohezijskim projektom. 
V tej investiciji se obnavljajo vse cevi s področja Hude luknje. V 
mestih pa se bodo nadomestile iz amortizacijskih sredstev po 
nekem letnem programu obnov in posodobitev.

Župan Srečko MEH je dejal, da Komunalno podjetje in Občina 
intenzivno koordinirata aktivnosti pri vodovodu in se dogovarjajo 
o soinvestitorstvu pri vseh investicijah v vodo v letu 2010. 
Dejal je, da je potrebno dati Komunalnemu podjetju priznanje 
za to kar delajo, ker imajo pripravljene vso dokumentacijo in 
služnosti, ki so potrebne za začetek investicije. 

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo 3. razvojna os

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil 
poročilo.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je predviden vkop pri 
Hartlu, ki naj bi šel v zemljo pod železnico in imel izvoz pri 
zračnem jašku. Dejal je, da je potrebno narediti vse, da do tega 
ne pride, ker bo problem, kadar bodo zapadle velike količine 
dežja.
Poleg tega je opozoril, da je potrebno vztrajati pri tem, da je 
izvoz pred železnico in pa na stebrih, ker se bo drugače mesto 
prometno popolnoma zabilo.

Član sveta Anton DE COSTA najprej pohvalil prizadevanja 
skupine, ki jo vodi gospod Škarja.
Dejal je, da 4. odstavek  govori o umestitvi hitre ceste med 
obema jezeroma. Zanimalo ga je, ali je to res. Meni, da bi s 
tem presekali območje, ki ima za Velenje poseben pomen z 
vidika športa in rekreacije ter biotopa, poleg tega pa je dejal, da 
se mu zdi to območje še zelo nestabilno in zadeve ne bo tako 
enostavno izpeljati.
Poleg tega je želel podrobnejša pojasnila, kako je s ponovno 
umestitvijo hitre ceste po sredini Savinjske doline, od Šmartnega 
proti Šentrupertu. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da je tudi on v dvomih 
glede umestitve hitre ceste med jezeroma.
Dejal je, da krajani Pesja menijo, da je potrebno vztrajati 
pri tem, da pride do izgradnje tunela pri gostišču Hartl. Že v 
samem Podkraju pri pokopališču so veliki problemi in se bo 
zdaj postavila protihrupna ograja, če pa bo tam mimo šla še 
avtocesta, bodo problemi verjetno še večji.
Dejal je da je zaskrbljujoča Partizanska cesta proti Šoštanju. 
Tam se bo verjetno promet zelo povečal, zato bi bilo potrebno 
izgraditi štiripasovnico ali pa protihrupno ograjo.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil vprašanje, kdo so 
člani komisije.
Dejal je, da je zapisano, da se je na podlagi pritiska te komisije 
sprejetje državnega prostorskega načrta odmaknilo v junij 
2012. To ni hitrejše umeščanje, zato prosi za pojasnila.
Želel je neko zagotovilo, da ta komisija zagovarja sprejeta 
stališča Sveta MOV.
Postavil je vprašanje glede skupnega organa za konkretne 
aktivnosti na gradbenem področju. Ali je pravno možno, da neka 
lokalna skupnost ustanovi nek organ, ki bo kasneje verjetno 
moral ta dela pridobivat na podlagi javnih razpisov.

Župan Srečko MEH je dejal, da so župani imenovali komisijo, ki 
je sestavljena iz članov sveta oz. tistih, ki so jih sami imenovali v 
Svetu MOV. Ko so župani med seboj iskali rešitev, so ugotovili, 
da bi bilo dobro, da imenujejo medobčinsko komisijo, ki bo 
vodila in koordinirala aktivnosti. 
Povedal je, da bo zelo težko uskladiti med seboj diametralno 
nasprotne zahteve. Januarja leta 2011 bodo dobili osnutek 
državnega lokacijskega načrta in takrat se začne javna 
razprava, oni pa v tem času pa zagovarjajo tisto, kar so se 
dogovorili na Svetu MOV.  
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Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je dejal, da so bili 
strokovnjaki z vso ekipo v Velenju in so si ogledali tri ključne 
točke. Naprej je to tunel pod Jakcem, potem je to območje pri 
Gorenju, kjer so že naredili hidrogeološka poročila, kako je s 
podtalnico Pake in jezer. Tretja točka, ki je najbolj aktualna pa je 
tista med jezeri. Obstaja veliko dilem, na katere bodo odgovorili 
načrtovalci.
Glede umeščanja ceste v Savinjski dolini je dejal, da je bil 
Občinski svet Braslovč najprej proti sredinski umestitvi, zato 
so optimizirano traso prestavili na obrobje Gore Oljke. Se pa 
ponovno vračajo predvsem interesi Zgornje Savinjske doline, 
češ da se s tem njim cesta zelo odmika, ker so tudi oni zelo 
zainteresirani za 3. razvojno os.

Članu sveta Mihaelu LETONJE je odgovoril, da odločno 
zagovarjajo tunel v Pesju, glede Partizanske ceste pa je 
odgovoril, da  vztrajajo pri tem, da mora prva faza izgradnje 
hitre ceste potekati vsaj na delu Velenje-sever, se nadaljevati 
preko Konovega in naprej za Koroško.
Dejal je, da so člani odbora Goran Semečnik, Franci Kotnik, 
Marko Vučina, Lovro Hleb, Bojan Škarja, Drago Koren, Robi 
Sovinek in gospa Klokočovnik.

Član sveta Anton DE COSTA je postavil vprašanje, kakšno 
je torej  stališče Sveta MOV glede umestitve hitre ceste med 
obema jezeroma.

Župan Srečko MEH je članu sveta Antonu DE COSTI odgovoril, 
da so stališča takšna kot so jih sprejeli na seji Sveta MOV.

Člani sveta so se seznanili s poročilom.

K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predstavitev akcije »Očistimo Slovenijo v enem 

dnevu!«

Predstavnica predlagatelja Alenka REDNJAK je predstavila 
akcijo.

Člani sveta so se seznanili s predstavitvijo akcije.

K 31. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o poteku postopkov obnove Vile Biance

Predstavnik predlagatelja Maks ARLIČ je predstavil poročilo.

Predstavnik predlagatelja Maks ARLIČ je članu sveta Antonu 
DE COSTI odgovoril, da uporabljajo na objektu kovinske 
nosilce zato, ker želijo namreč tudi del pod mansardo izkoristiti 
za vsebine in bodo tako pridobili prostor, česar pa z lesom ni 
mogoče doseči. Poleg tega je dejal, da je vse kar se na Vili 
Bianca dela koordinirano z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine v Celju.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je vesel, ker je po 
programu v Vili Bianci predviden TIC.
Predlagal je, da bi ogled gradbišča Vile Biance zaradi slabega 
vremena prestavili.

Člani sveta so sprejeli predlog, da se ogled gradbišča prestavi.
Člani sveta so se seznanili s poročilom.

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

Odgovori na vprašanja bodo podani v pisni obliki.

Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.

Velenje, 5. 5. 2010

Zapisnik pripravila Brigita FUČIK.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

Predlagatelj: ŽUPAN            Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena  Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1-Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št.  15/06, 26/07 in 18/08) in 93. člena 
Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,  30/02, 56/02- 
ZJU, 110/02- ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO,  109/08 in 49/09) na __ seji 
dne _______ sprejel

SKLEP
o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje 

na dan 31.12.2009
I.

Svet Mestne občine sprejme premoženjsko bilanco Mestne 
občine Velenje.

II.
Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 
december 2009 znaša po knjigovodskih izkazih 158.386.613 
EUR.

III.
Tabela – opis postavk z zaporednimi številkami od 1 do 27 je 
sestavni del tega sklepa.

IV.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 403-03-0003/2010-440
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:
93. člen Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) predpisuje, da neposredni 
uporabniki občinskih proračunov pripravijo premoženjsko 
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bilanco po stanju na dan 31. decembra tekočega leta in jo do 
30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu 
organu občinske uprave, ki jo do 30. aprila v prihodnjem 
letu predloži ministrstvu, pristojnemu za finance. Občine v 
premoženjsko bilanco občine vključijo tudi premoženjsko 
bilanco posrednih uporabnikov občinskega proračuna in ožjih 
delov občin.

Posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli občin 
sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem 
letu predložijo za finance pristojnemu organu občinske uprave.

Premoženjska bilanca Mestne občine Velenje je sestavljena 
na podlagi Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske 
bilance države in občin (Ur.l.RS, št. 26/03, 117/05, 120/07 in 
32/08). Pravilnik predpisuje postopke za pripravo premoženjskih 
bilanc, obrazce ter metodologijo za izpolnitev obrazcev. 
Podlaga za sestavo premoženjske bilance je bilanca stanja na 
dan 31.12.2009 ter določbe pravilnika.

V premoženjski bilanci občine za leto 2009 se izkazuje 
knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti proračuna Mestne 
občine Velenje, javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna 
občina Velenje (posredni uporabniki proračuna) ter ožjih delov 
lokalnih skupnosti (neposredni uporabniki proračuna). 

Premoženjska bilanca je sestavljena na obrazcu » 
Premoženjska bilanca občine «, po metodologiji za izpolnitev 
obrazca premoženjske bilance občine (Ur.l.RS, št. 26/03, 
117/05, 120/07 in 32/08). Premoženje Mestne občine Velenje 
na dan 31.12.2009 znaša 158.386.613 EUR in je za 3.236.821 
EUR večje,  kot v letu 2008  (155.149.792 EUR).
Seznam neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 
katerih premoženje je zajeto v premoženjsko bilanco Mestne 
občine Velenje za leto 2009:

I. NEPOSREDNI UPORABNIKI OBČINSKEGA PRORAČUNA

1.  OBČINA
 Mestna občina Velenje – Proračun – Titov trg 1
 Enotni zakladniški račun Mestne občine Velenje
 
2. KRAJEVNE IN DRUGE LOKALNE SKUPNOSTI
2.1. Krajevna skupnost Cirkovce
2.2. Krajevna skupnost Podkraj 
2.3. Krajevna skupnost Paka pri Velenju
2.4. Krajevna skupnost Plešivec
2.5. Krajevna skupnost Šentilj
2.6. Krajevna skupnost Škale - Hrastovec
2.7. Krajevna skupnost Pesje
2.8. Krajevna skupnost Stara vas
2.9. Krajevna skupnost Konovo
2.10. Krajevna skupnost Gorica
2.11. Krajevna skupnost Staro Velenje
2.12. Krajevna skupnost Bevče
2.13. Krajevna skupnost Šmartno 
2.14. Krajevna skupnost Šalek
2.15. Krajevna skupnost Vinska Gora
2.16. Krajevna skupnost Kavče

II. POSREDNI UPORABNIKI OBČINSKEGA 
              PRORAČUNA

1. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB 
        S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER 
              ŠPORTA

1.1.  Vrtec Velenje
1.2. Osnovna šola Šalek, Velenje
1.3.  Osnovna šola Livada, Velenje
1.4.  Osnovna šola Miha Pintar Toledo, Velenje
1.5.  Osnovna šola Gustav Šilih, Velenje
1.6.  Osnovna šola Gorica, Velenje
1.7.  Osnovna šola Anton Aškerc, Velenje
1.8.  Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
1.9.  Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
1.10.  ŠRZ Rdeča dvorana, p.o. Velenje
1.11. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
               Velenje
1.12. JZ Regijsko višje in visokošolsko središče Celje (delna 
               PB)

2. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB 
              S PODROČJA ZDRAVSTVA

2.1. Lekarna Velenje
2.2. Zdravstveni dom Velenje

3. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB 
              S PODROČJA KULTURE

3.1. Mladinski center Velenje
3.2. Knjižnica Velenje
3.3. Muzej Velenje
3.4. Festival Velenje
3.5. Šaleški promocijski center Velenje
3.6. Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 
              Koroško – KSSENA   (delna PB)
3.7. Javni zavod Galerija Velenje

Pripravila:             
Gabrijela Sušec, univ.dipl.ekon., s.r.

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, 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 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na  …… seji dne 
………2010 sprejel naslednji  

SKLEP
o pristopu Mestne občine Velenje k ustanovitvi 
gospodarske družbe RASR, Razvojne agencije 

Savinjske regije, d. o. o.
I.

Mestna občina Velenje pristopa k ustanovitvi gospodarske 
družbe RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o., s 
sedežem družbe v Celju. 

II.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da podpiše 
družbeno pogodbo ter izvede vsa potrebna dejanja v zvezi 
ustanovitvijo družbe RASR, d. o. o.. Prav tako ga pooblašča 
za izvrševanje vseh pravic Mestne občine Velenje kot 
ustanoviteljice in družbenice družbe RASR, d. o. o.

III.
Svet Mestne občine Velenje od župana zahteva, da ga 
seznanja s potekom aktivnosti in mu poroča  o izvajanju nalog 
regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu ter 
poroča o  porabi sredstev. Najmanj enkrat letno župan pripravi 
pisno poročilo o napredovanju del. 

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

Številka: 414-10-02/2010
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV: 
1. Pravna podlaga
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več 
fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe 
družbeniki. Družba se ustanovi s pogodbo, ki jo podpišejo vsi 
družbeniki.  
Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) 
podrobneje določa vsebino družbene pogodbe družbe z 
omejeno odgovornostjo. Med drugim določa, da morajo 
družbeno pogodbo, podpisati vsi družbeniki, za Mestno občino 
Velenje torej župan, ki ga na podlagi 24. člena statuta MOV 
pooblasti občinski svet za podpis družbene pogodbe. 

Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni 
vložek ali kot stvarni prevzem.

2.  Ocena stanja, razlogi za sprejem in cilji, ki jih zasledujemo
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-
1) v 29. členu določa vlogo subjekta spodbujanja razvoja 
na regionalni ravni, ki ga za izvajanje splošnih razvojno 
pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, 
tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije 

in regionalnega razvojnega sveta ustanovijo  občine kot zavod 
ali drugo pravno organizacijsko obliko. Medsebojna razmerja 
med zvezo ali občinami ter subjektom iz prejšnjega stavka se 
določijo s pogodbo.

Savinjska regija je v skladu s 6. Členom ZSRR-1 ena izmed 12 
razvojnih regij v R Sloveniji.  Občine Savinjske regije so 1996 
leta sprejele odločitev, da ustanovijo Regionalno agencijo Celje 
( RRA Celje) in jo pooblastijo za izvajanje nalog spodbujanja 
razvoja na regionalni ravni. 
Z načinom delovanja RRA Celje, kot subjekta spodbujanja 
razvoja na regionalni ravni, se je z leti s strani vodstev občin 
stopnjevalo nezadovoljstvo in nezaupanje.  Občina Bistrica ob 
Sotli se je iz regije 
izločila.

RRA Celje je v letu 2005 začela s postopkom dokapitalizacije, 
tako da  se je delež  občin Savinjske regije zmanjšal na 10,81%, 
vloga občin pa je postajala vse bolj obrobna.

Z uveljavitvijo ZSRR-1 je Svet regije na svoji 3. seji,  20. 3. 
2007 s Sklepom  določil, da se v okviru RRA Celje ustanovi 
Oddelek za delo z občinami, ki se ga pooblašča za izvajanje 
nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni. Za financiranje 
izvajanja teh nalog je Svet regije sprejel pogodbo, ki so jo z 
RRA Celje podpisale občine Savinjske regije. Oddelek za delo 
z občinami, RRA Celje je Svetu regije bil dolžan predložiti letni 
Plan dela in finančni plan, za kar je bila podlaga pogodba. O 
izvedbi nalog in porabi finančnih sredstev je Oddelek za delo z 
občinami poročal Svetu regije. 

Ocena Sveta regije je bila, da se je z delovanjem Oddelka za 
delo z občinami izboljšalo sodelovanje z občinami, da je lahko 
kvalitetnejše tudi delo Sveta regije in da se je z njegovo pomočjo 
vzpostavilo delovanje strokovne mreže vseh subregij, kar se je 
še posebej pozitivno odrazilo pri pripravah Izvedbenih načrtov 
za črpanje evropskih sredstev iz razpisa Razvoj regij.

V drugi polovici leta 2009 je s strani RRA Celje začelo prihajati 
do ne izvrševanja  obveznosti, ki so nastajale  ob realizaciji 
nalog iz letnega Plana dela Oddelka za delo z občinami. 
Svet regije je na svoji 16. seji, 1. 10. 2009 sprejel sklep, s 
katerim je zadolžil direktorja RRA Celje, da  v 14 dneh poravna 
vse neplačane obveznosti do izvajalcev na projektih in do 
zaposlenih v Oddelku za delo z občinami. Direktor RRA Celje 
je zagotovil, da bodo vse obveznosti poravnane.

Ker Sklep ni bil realiziran, je Svet regije na svoji  17. seji , 
2. 12. 2009, ponovno pozval RRA Celje, da do 15. 12. 2009 
poravna neplačane obveznosti do izvajalcev na projektih in do 
zaposlenih.  
V tem času je vodstvo RRA Celje  sprejelo odločitev o 
reorganizaciji RRA , s katero je bilo predvideno, da se Oddelek 
za delo z občinami ukine. S tem je 7. januarja 2010 seznanilo 
oba zaposlena in predsednika Sveta regije. 

Vodstvo RRA Celje je brez usklajevanja s Svetom regije in z 
izločitvijo Oddelka za delo z občinami prevzelo  aktivnosti za 
dopolnjevanje Izvedbenega načrta 2010-2012. 
V dnevniku Delo, 22. 1. 2010 je  vodstva RRA Celje samovoljno 
objavilo nov javni poziv za nabor projektov, kljub temu, da je  Svet 
regije  Listo prioritetnih projektov potrdil na 2. korespondenčni 
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seji, 27. 8. 2009, Izvedbeni načrt 2010-2012 pa obravnaval in 
potrdil na 16. redni seji, 2. 10. 2009.

Svet Savinjske regije je ob seznanitvi s temi dejstvi  na svoji 18. 
seji , ki je bila 26. januarja 2010, sprejet sklep, da se RRA Celje 
odvzame vsa pooblastila za izvajanje nalog v javnem interesu. 
 Svet regije je za izvajanje teh nalog na isti seji pooblastil RA 
Sotla. Pooblastilo je bilo dano do  ustanovitve nove regionalne 
razvojne agencije.
Na isti seji je bilo predlagano občinam Savinjske regije, da 
dokapitalizirajo Savinjsko razvojno agencijo, SARA, ki jo 
je Mestni svet MO Celje že ustanovil. Vložki občin naj bodo 
sorazmerni številu prebivalcev posamezne občine. 
Za  sprejetje Sklepa je glasovalo 29 županov oz. njihovih 
pooblaščencev, nihče ni bil proti.

V skladu z ugotovitvijo, da s strani MO Celje registracijski 
postopek Savinjske razvojne agencije, SARA ni bil izveden, 
je bilo potrebno  pristopiti k postopku  ustanavljanja nove 
regionalne razvojne agencije.
Postopek priprave Družbene pogodbe je vodila pravna služba 
MO Celje v sodelovanju z Oddelkom za delo z občinami. 

Nova družba bo s sklepom  sodišča vpisana kot RASR, 
Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o..
Ustanoviteljice RASR,  Razvojne agencije savinjske regije, 
d.o.o. so občine Savinjske regije.  Osnovni kapital družbe 
znaša 15.500,00 EUR. Osnovni vložek družbenikov je za vse 
enak  in znaša 500,00 EUR. Poslovni deleži, ki pripadajo vsem 
31 družbenikom  znašajo 3,226 %.
Družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.
Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe. Organi družbe 
so skupščina, direktor in nadzorni svet.
Skupščina družbenikov veljavno odloča, če je navzočih toliko 
družbenikov, da imajo večino glasov vseh družbenikov, pri čemer 
mora ta večina glasov predstavljati najmanj 60% prebivalcev 
Savinjske regije, to je prebivalcev vseh družbenikov (občin).
Skupščina družbenikov veljavno odloča, če je navzočih toliko 
družbenikov, da imajo večino glasov vseh družbenikov, pri čemer 
mora ta večina glasov predstavljati najmanj 60% prebivalcev 
savinjske regije, to je prebivalcev vseh družbenikov (občin).
Direktor je odgovoren za zakonitost svojega dela. Direktor 
zastopa družbo pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično 
in neomejeno. Direktor se imenuje za določen čas štirih (4) let.
Družba ima nadzorni svet, ki šteje 5 (pet) članov. Vse člane 
nadzornega sveta voli skupščina z večino, pri čemer mora 
biti po en član iz vsake subregije (Spodnje Savinjska  dolina, 
Savinjsko-Šaleška, Obsotelje in Kozjansko, Osrednje Celjska 
in Dravinjska).
Na seji Sveta regije bo Svet regije prenesel pooblastilo za 
izvajanje nalog v javnem pomenu na RASR, Razvojno agencijo 
Savinjske regije, d.o.o.. 
Služba Vlade Republike Slovenije bo v skladu s to odločitvijo 
izpisala RA Sotla in vpisala RASR, Razvojno agencijo Savinjske 
regije, d.o.o. v register kot subjekt spodbujanja razvoja na 
regionalni ravni za Savinjsko regijo.
Obrazložitev je povzeta po poročilu, ki je bilo posredovano s 
strani Sveta Savinjske regije.

3. Ocena finančnih in drugih posledic
V proračunu MO Velenje za leto 2010 imamo na postavki 
400506002 Regionalna razvojna agencija Celje načrtovana 

sredstva za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega 
razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Ta sredstva se 
bodo prerazporedila na novo postavko RASR, ker bo te naloge 
izvajala novo ustanovljena agencija ter za dogovorjeni osnovni 
vložek Mestne občine Velenje v Razvojno agencijo Savinjske 
regije, d.o.o. v višini 500,00 EUR.

V Velenju, 3. 5. 2010 

Pripravile:
Metka Špindler, ekon., s.r.

Amra Kadrič, dipl.ekon. (un), s.r.
Suzana Žinič, univ.dipl.prav., s.r.

                                               

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, 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.

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. Paka 

iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin 
parc. št.  562/1, pot, v izmeri 2435 m2 in parc. št. 562/20, pot, v 
izmeri 1009 m2, ki sta vpisani v vl. št. 344, k.o. Paka, iz javnega 
dobra.

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

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

Številka: 465-05-0039/2008-281
Datum:   

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH

Obrazložitev:
Nepremičnini parc.št. 562/1, pot, v izmeri 2435 m2 in parc. št. 
562/20, pot, v izmeri 1009 m2, obe k.o. 953 Paka, se nahajata 
na območju Krajevne skupnosti Paka, v bližini ceste Pik-
Megalec-Graška Gora, pred katastrsko mejo z Občino Mislinja. 
Predmetni nepremičnini sta vpisani v vl. št. 344 in sta javno 
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dobro.

Predmetni zemljišči nista več v funkciji javnega dobra, torej 
nista več nepremičnini, ki ju lahko skladno z njunim namenom 
ob enakih pogojih uporablja vsakdo, s čimer je zagotovljena 
splošna raba. 
Iz priložene karte je razvidno, da se na obravnavanem območju 
nahajata dve stanovanjski hiši, in sicer Paka pri Velenju 80, 
Velenje ter Paka pri Velenju 79, Velenje. Obema stanovanjskima 
hišama je zagotovljen dostop preko gozdnih poti, kar je prav 
tako razvidno iz priložene karte, in obravnavani zemljišči s parc. 
št. 562/1 in parc. št. 562/20, obe 953 k.o. Paka, ne služita kot 
dostop do stanovanjskih hiš z naslovoma Paka pri Velenju 80 
in 79, Velenje.

Glede na vse navedeno predmetni nepremičnini očitno več 
nista v funkciji javnega dobra, s katerima bi se zagotavljal 
dostop do stanovanjskih površin na tem območju ali bi se z 
njima zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, zaradi 
česar je smiselno, da se predmetni nepremičnini izvzameta iz 
javnega dobra. Predmetni zemljišči bosta po izvzemu iz javnega 
dobra postali last MO Velenje.

Velenje, dne 1. april 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  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. Vinska Gora iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin parc. 
št.  848/16, pot, v izmeri 2016 m2, parc. št. 848/5, pot, v izmeri 
1613 m2 in parc. št. 848/4, pot, v izmeri 2603 m2, ki so vpisane 
v vl. št. 1296, vse k.o. Vinska Gora, iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

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

Številka: 465-05-0026/2010-281
Datum:   

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH

Obrazložitev:
Nepremičnine parc. št.  848/16, pot, v izmeri 2016 m2, parc. 
št. 848/5, pot, v izmeri 1613 m2 in parc. št. 848/4, pot, v izmeri 
2603 m2, ki so vpisane v vl. št. 1296, vse k.o. Vinska Gora, 
se nahajajo na območju Krajevne skupnosti Vinska gora, v 
neposredni bližini državne ceste G I-4 (Arja vas-Velenje). 
Predmetne nepremičnine so vpisane v vl. št. 1296 in so javno 
dobro.

Predmetna zemljišča niso več v funkciji javnega dobra, torej 
niso več nepremičnine, ki jih lahko skladno z njihovim namenom 
ob enakih pogojih uporablja vsakdo, s čimer je zagotovljena 
splošna raba. 
Mestna občina Velenje potrebuje predmetna zemljišča, zaradi 
opreme zemljišč s komunalnimi vodi oz. kanalizacijo. Zemljišča, 
ki so predmet izvzema, bo Mestna občina Velenje opremila 
z glavnim vodom do čistilne naprave, ki se predvideva na 
nepremičninah parc. št. 598/1 in parc. št. 848/16, k.o. Vinska 
Gora.

Glede na vse navedeno predmetne nepremičnine očitno niso v 
funkciji javnega dobra, s katerimi bi se zagotavljala splošna raba 
v korist vsakogar, zaradi česar je smiselno, da se predmetne 
nepremičnine izvzamejo iz javnega dobra. Predmetna zemljišča 
bodo po izvzemu iz javnega dobra postala last MO Velenje.

Velenje, dne 21. april 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  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB 2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 - odl.US, Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/08 in 100/08 – Odl. US U-I-427/06-9) in  24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) 
na ________ seji, dne ____________ sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine parc. št. 860/6,  v k.o. 

Vinska Gora, iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc. št. 860/6, v izmeri 168 m2, vl. št. 14, k.o. Vinska Gora  iz 
javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje. 

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

Številka: 465-05-0090/2010-282 
Datum:   

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH

Obrazložitev:
Zemljišče parc. št. 860/6 je nepremičnina - javno dobro. 
Zemljišče v naravi predstavlja del dvorišča ob stanovanjski hiši, 
ki ga lastnik hiše že dalj časa uporablja. 
Predmetno zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo 
last Mestne občine Velenje in bo predmet menjave za zemljišča 
parc. št. 383/3, 384/2, 394/4, v lasti fizične osebe, ki jih MO 
Velenje potrebuje, saj v naravi predstavljajo cesto.

Velenje, dne 12. 04. 2010

Pripravila: 
Janja Kastelic, s.r.

                                              
 
Župan:
Na podlagi  37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 
18/08) predlagam svetu, da ta 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 23. in 28. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZPolS-D in 105/08–
odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji __. seji, dne ___ sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

delnem povračilu stroškov za organiziranje 
volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni 

občini Velenje
1. člen

V Odloku o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne 
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 11/02; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 
3. člen tako da se glasi:
»Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in 
za župana mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa 
predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o 
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.«

2. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se glasi:
»Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli 
mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, 
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila 
računskega sodišča.«

3. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se glasi:
»Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni 
tudi organizatorji volilne kampanje oz. kandidati za župana, za 
katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni 
glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na 
ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov v višini 
0,12 EUR za dobljeni glas in le na osnovi dobljenih glasov na 
ponovnem glasovanju.«

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

Številka: 006-07-0001/2010-281
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Obrazložitev:
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 
št. 41/07, 103/07–ZPolS-D in 105/08–odl. US; v nadaljevanju: 
ZVRK) je začel veljati 26.5.2007, ko je prenehal veljati zakon 
o volilni kampanji (v nadaljevanju: ZVolK), na čigar podlagi je 
bil sprejet Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje 
volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje 11/02). 

Predlagane spremembe odloka so potrebne zgolj zaradi 
uskladitve z obstoječo zakonodajo, tj. z ZVRK; poleg 
navedenega pa so zneski v odloku navedeni še v tolarski valuti 
in so s predlaganim odlokom zneski za povračilo izraženi v 
EUR.

Sprememba, ki je predlagana v 1. členu odloka, se nanaša 
na uskladitev z 19. členom ZVRK, v katerem je določeno, da 
mora organizator volilne kampanje za člane v predstavniških 
in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti v 15 dneh 
po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu 
organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo 
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 
ZVRK je spremenil določbo 19.a člena nekdanjega ZVolK, ki 
je določal, da morajo organizatorji volilne kampanje tovrstno 
poročilo poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču 
poslati v roku 60 dni po dnevu glasovanja. 

Predlagana sprememba v 2. členu odloka se nanaša na 
uskladitev s 1. odstavkom 24. člena ZVRK, ki določa, da imajo 
organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli mandati 
za poslance v državnem zboru ali Evropskem parlamentu, 
pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR 
na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov 
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega 
iz revizijskega poročila računskega sodišča. Izpostaviti je 
potrebno, da se ta določba uporablja tudi za lokalne skupnosti, 
kljub temu, da neposredno opisuje povrnitev stroškov volilne 
kampanje organizatorjem le-te za volitve v državni zbor oz. 
Evropski parlament, saj je v 2. odstavku 28. člena ZVRK 
določeno, da višina delnega povračila stroškov organizatorjem 
volilne kampanje na volitvah za člane v predstavniških organih 
lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni 
glas organizatorjem volilne kampanje za poslance državnega 
zbora. Iz predlagane spremembe je torej razviden nov znesek 
delnega povračila v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, medtem 
ko je nekdanji 21. člen ZVolK določal, da ta znesek znaša 60 
tolarjev za dobljeni glas.

Sprememba  predlagana v 3. členu odloka predstavlja uskladitev 
z 28. členom v povezavi s 26. členom ZVRK. Prvi odstavek 
28. člena ZVRK določa, da lahko lokalna skupnost določi, da 
pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem volilne 
kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu 
lokalne skupnosti (občinskem svetu), in samo organizatorjem 
volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti 
(župan), katerih kandidati so dosegli določen odstotek od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri 
čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 
10%. Hkrati pa 2. odstavek istega člena določa, da višina 
delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za 
individualne organe lokalnih skupnosti ne sme presegati višine 
povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za 
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predsednika republike, pri čemer je ta višina določena v 2. 
odstavku 26. člena ZVRK in je določena v višini 0,12 EUR za 
vsak dobljeni glas. 
V primeru, da pride na volitvah za individualni organ lokalne 
skupnosti do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le 
na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu in seveda ponovno 
samo v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas v drugem krogu 
(2. odstavek 26. člena). 

Skladno z 99. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(UPB1-1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06 in 22/08) 
predlagamo, da Svet Mestne občine Velenje sprejme odlok 
po skrajšanjem postopku, saj gre zgolj za uskladitev odloka z 
ZVRK.

V Velenju, dne 22.04.2010

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

 

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

                          Župan Mestne občine Velenje
  Srečko MEH, s.r.

Predlagatelj:  ŽUPAN           Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter na podlagi 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju (za 
območje urejanja ŠC)

 1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacijskem 
načrtu Stari jašek v Velenju, ki je bil objavljen v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, št. 20-2005 z datumom 21. 
november 2005, ter dopolnjen v Uradnem vestniku MOV št. 
21/05, 30/06, 1/08, 19/08 in  6/09 (v nadaljevanju kratko: odlok 
o LN).

2. člen
V 6. členu odloka o LN se v celoti črta peti odstavek z naslovom 
»ŠC – OBMOČJE UREJANJA ŠOLSKEGA CENTRA« in 
se nadomesti z novim spremenjenim in dopolnjenim  petim 
odstavkom, ki se glasi: 

„ŠC- OBMOČJE UREJANJA ŠOLSKEGA CENTRA:

Načrtovana je ureditev objektov in površin za potrebe šolskega 
centra in MIC-a. Na področjih namenjenih parkiranju je dopustna 
izgradnja večetažnih garažnih objektov. Znotraj območja 
urejanja je dovoljena izgradnja posameznih objektov in naprav, 
ki so namenjeni šolski in učni namembnosti ter laboratorijski 
dejavnosti. Dovoljeno je postaviti laboratorijski objekt, pasivno 
energetsko zgradbo za namene izobraževanja in predstavitve 
sodobnih energetsko varčnih materialov, inteligentnih instalacij 
in možnosti pridobivanja energije za lastno rabo. Predvideni 
objekt bo tlorisnih dimenzij 10,80m (S-J) x 8,80m (V-Z) z 
izvlekom v pritličju na južni strani dim. 2,00m x 4,78m kot 
zimski vrt. Tlorisne tolerance zgradbe so +- 2,00m. Etažnost 
predvidenega objekta je K(klet) + P(pritličje) + M (mansarda). 
Streha je lahko enokapna ali dvokapna, naklon strešin pa od 20 
– 35 stopinj. Kritina bo fotovoltaični modul.”

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 403-03-01/2002-444 
Datum:         
       
Župan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV 
(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve LN je podal Šolski 
center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, ki želi na svojem  
zemljišču v območju urejanja z oznako ŠC, znotraj območja 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Koroška cesta 
62/a v Velenju (MIC) postaviti laboratorijski objekt (pasivno 
energetsko stavbo), ki bo predstavljala učni objekt, ki bo služil 
za predstavitve sodobnih energetsko varčnih bio materialov, 
inteligentnih instalacij in možnosti za proizvodnjo energije za 
lastno rabo. Predviden objekt bo lociran znotraj območja MIC, 
na prosti zelenici in ne bo oviral predvidene gradnje ostalih 
objektov na območju lokacijskega načrta znotraj območja z 
oznako ŠC. Glede na to, da objekt zaradi tlorisnih dimenzij ni 
mogoče smatrati kot enostaven objekt, ampak bo za postavitev 
le tega potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno 
spremeniti in dopolniti odlok o LN, da bodo izpolnjeni pogoji za 
izgradnjo predvidenega objekta. Zato se predlaga sprememba 
in dopolnitev odloka o LN, ki bo omogočal tovrstno gradnjo, ki 
predstavlja dodatni učni objekt za učenje in predstavitve izrabe 
sodobnih obnovljivih virov energije.
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o LN ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju LN, ampak 
je predvidena le manjša sprememba  in dopolnitev besedila 
odloka o LN.
(3) Območje (meja) veljavnega LN se s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami ne spreminja.

(4) Javna razgrnitev  sprememb in dopolnitev LN je potekala od 
21.04.2010 do 21.05.2010 (30 dni). V času javne razgrnitve je 
bila 12.05.2010 izvedena tudi javna obravnava obravnavanega 
prostorskega akta, ter zbrana vsa potrebna soglasja določena s 
sklepom o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev  
LN, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje št. 05/2010 z dne 23.03.2010.

(5) Ker se spremembe in dopolnitve LN  nanašajo samo na 
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posamični poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih 
prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, 
predlagamo skrajšan postopek sprejemanja sprememb in 
dopolnitev LN.

Obrazložitev pripravil:
Vodja Urada za okolje in prostor MOV
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, 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.

Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Mestne občine 
Velenje (UPB -1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07,18/08) 
na svoji ……..seji, dne …… sprejel 

ODLOK 
o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni občini Velenje 

(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

(1)  S tem odlokom se na območju  Mestne občine Velenje  
določa prometna ureditev na javnih cestah in s tem odlokom 
določenih prometnih površinah posebnega pomena (v 
nadaljevanju: prometne površine posebnega pomena). 

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji 
pomen:
1. Dostavni čas je čas, v katerem je dovoljena dostava 

k objektom z vozili, za katere je drugače promet 
prepovedan;

2. Parkomat  je naprava za plačilo parkirnine;
3. Parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa 

parkiranja in dokazilo o plačani parkirnini;
4. Abonma je predpisan obrazec za označitev vozila, katerega 

lastnik je upravičen do abonmaja, namenjen označevanju 
vozil na območju, kjer je parkiranje omejeno;

5. Letna karta je predpisan obrazec za označitev vozila, 
s katerim se dokazuje, da je parkirnina plačana za celo 
leto;

6. Dovolilnica je predpisan obrazec za označitev vozila, s 
katerim se dokazuje, da je vozilu, kljub omejitvam po tem 

odloku dovoljeno zapeljati na določeno prometno površino 
posebnega pomena; 

7. Dovoljenje je pisna odločba izdana v upravnem postopku, 
s katero je dovoljena določena aktivnost na prometni 
površini posebnega pomena v določenem času;

8. Parkirišče po tem odloku  je  prometna površina posebnega 
pomena namenjena parkiranju;

9. Ploščad po tem odloku je prometna površina posebnega 
pomena nad podzemnimi objekti z omejeno nosilnostjo 
(garažami);

10. Izredni prevoz po tem odloku je prevoz z vozilom, s 
katerim je vožnja po prometni površini posebnega 
pomena sicer prepovedana, vendar ga je v posameznih 
primerih (selitev, dovoz opreme, vzdrževanje objektov, 
organizacija prireditev in podobno) nujno opraviti; 

11. Urad je urad Mestne občine Velenje, ki je pristojen za 
gospodarske javne službe;

12. Prometna površina posebnega pomena po tem odloku 
je tista prometna površina, ki je v skladu s tem odlokom 
razglašena za  prometno površino posebnega pomena; 

13. Druga prometna površina posebnega pomena po tem 
odloku je vrsta prometne površine posebnega pomena, 
katere prometna ureditev, omejitve in izjeme niso posebej 
določene s  tem odlokom in jih lahko, z upoštevanjem 
predpisov o javnih cestah in ureditvi prometa na njih ter 
predpisov o varnosti cestnega prometa, določi župan z 
odredbo;

14. Intervencijske poti so poti namenjene zagotavljanju  
dostopa intervencijskih vozil do objektov in  vhodov v 
objekte;

15. Zapora je fizična prepreka, s katero se onemogoči 
možnost vožnje vozilom na določeno prometno površino 
(potopni valji, zapore, zapornice in podobno);

16. Odpiranje in zapiranje zapor pomeni v primerih, da so 
zapore zaklenjene s ključavnico, odklepanje in odpiranje 
zapor, ter zapiranje in zaklepanje zapor.

17. Cona je območje v katerem je parkiranje časovno omejeno 
in v katerem se v času, ko je parkiranje časovno omejeno, 
plačuje parkirnina.

(2) Vsi ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen kot izrazi v Zakonu o varnosti cestnega prometa in v 
Zakonu o javnih cestah.

II. PRISTOJNOSTI ZA IZVRŠEVANJE TEGA ODLOKA

3. člen
(upravljavec)

(1) Z javnimi cestami upravlja Mestna občina Velenje, v skladu 
s predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih in predpisi 
o varnosti cestnega prometa.
(2) S prometnimi površinami posebnega pomena upravlja 
Mestna občina Velenje v skladu s tem odlokom.  

4. člen
(pristojnosti župana)

(1) Župan v skladu s tem odlokom z odredbo:
-  določi ureditev prometa, omejitve in izjeme za druge 

prometne površine posebnega pomena;
-  lahko ob razglasitvi prometne površine posebnega 

pomena, poleg omejitev in izjem določenih s tem odlokom, 
določi še dodatne omejitve in izjeme za posamezno 
prometno površino posebnega pomena; 
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-  določi obliko in vsebino dovolilnice za vožnjo v posameznih 
območjih na prometnih površinah      posebnega pomena, 
kjer je vožnja sicer prepovedana;

-  omeji poučevanje kandidatov za voznike v vožnji 
motornega vozila v času konic;

-  uredi gonjenje živine na javnih cestah in prometnih 
površinah posebnega pomena.

4. a člen
(Javne poti)

(1) Kot druge javne prometne površine posebnega pomena se 
razglasijo naslednje poti:
- pot pod vilo Herberstein;
- poti na centralnem otroškem igrišču; 
- pot ob Paki mimo Kardeljevega trga;
- pot od glasbene šole mimo objektov centra srednjih šol in 

osnovne šole Gustav Šilih do Vodnikove ceste;
- pot ob Paki med Jenkovo cesto in Cesto talcev.

(2) Poti razglašene s tem odlokom so namenjene prometu 
pešcev, kolesarjev in uporabnikom posebnih  prevoznih 
sredstev.

(3) Na poteh razglašenih s tem odlokom je prepovedan promet 
z motornimi vozili.

(4) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih 
s tem odlokom je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do 
4.

4. b člen
(Intervencijske poti)

(1) Kot prometne površine posebnega pomena se razglasijo  
intervencijske poti.
(Popis intervencijskih poti je v prilogi).

(2) Na intervencijskih poteh velja ureditev prometa določena s 
tem odlokom.

4. c člen
(Dostavni čas)

Dostavni čas za preskrbovanje organizacij in gospodinjstev v 
območjih za pešce, potreben za prevoz in razkladanje blaga, 
kjer to dovoljuje prometna signalizacija je med 5.30 in 9. uro.

4. č člen
(Območja za pešce)

(1) Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo 
naslednja območja za pešce:
- Območje Titovega trga, Cankarjeve ploščadi  in Trga 

Mladosti ter Vodnikovo cesto  od križišča z Jenkovo cesto 
do Trga mladosti

- Območje blokovne gradnje na Kardeljevem trgu in 
Stantetove ceste.

- Območje blokovne gradnje v Šaleku.
- Območje Sončnega parka, ki ga omejujejo Kidričeva 

cesta, Cesto na jezero, Stanetova cesta in Aškerčeva 
cesta.

(2) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih 
s tem odlokom je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 5 do 
8.

4. d člen
(Parkirišča rezervirana za osebna vozila)

(1) Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo 
parkirišča, rezervirana za osebna vozila, na katerih je parkiranje 
časovno omejeno in na katerih se v času, ko je parkiranje 
časovno omejeno, plačuje parkirnina (cona). 

(2) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno od 
ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro, so: 
Cona A: 
-  parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, 

reko Pako in Rudarsko cesto, razen parkirišč na dvoriščih 
objektov, na katere je dostop preprečen z zaporo; 

-  parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom 
Paka in parkirišče pred stavbo NLB. 

Cona B: 
-  parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri 

Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med Vodnikovo 
cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže 
zdravstvenega doma; 

-  parkirišče pred Zdravstvenim domom na Trgu mladosti in 
-  parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15  in 

Tomšičeva cesta 10. 

(3) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno 24 ur, 
vse dni v tednu so: 

Cona C:
-  zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga, ki ga 

omejuje Šaleška cesta, povezovalna cesta, pot ob reki 
Paki in Kidričeva cesta;

(4) Območje javnih prometnih površin posebnega pomena je 
razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 9 do 11.

4. e člen
(Višina parkirnine)

(1) Cena ene ure parkiranja znotraj con A, B in C je 0,40 €. 

(2) Parkiranje v trajanju do 30 minut je znotraj con A, B in C 
brezplačno. Čas pričetka parkiranja je potrebno, razen vozil iz 
2. odstavka 16. člena, v skladu s prometnimi predpisi označiti 
na vidnem mestu v vozilu.

(3) Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v navedenih conah 
brezplačno in časovno neomejeno.

4. f člen
(Abonmaji)

(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se 
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno 
(modre cone) so: 
- prvi abonma (za cono A ali B), za katerega se plača letni 

pavšal v višini 8,35 €. 
- drugi abonma (za cono A ali B) za katerega se plača letni  

pavšal v višini 33,40 €. 
-      abonma za cono C, za katerega se plača letni pavšal v 

višini 8,35 €.

Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 4 
€. 
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Najemniki pokritih garažnih mest v lasti Mestne občine Velenje 
ter njihovi sostanovalci, ki stanujejo v območju cone C, niso 
upravičeni do abonmaja za parkiranje na zunanjih parkiriščih.

(2) Abonmaji za pravne osebe, ki so s sporazumom prenesle 
parkirišča v njihovi lasti, v območju kjer je plačilo parkirnine 
obvezno (modre cone), v upravljanje občini. 

Za abonmaje pravnih oseb se plača letni pavšal v višini 33,40 
€. Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 
4 €. 

(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo 
parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega 
leta, njena cena pa znaša 350 €. V primeru, da število prodanih 
letnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se 
prodaja letnih kart ustavi.

(4) Mesečna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je 
plačilo parkirnine obvezno (modre cone) velja za tekoči mesec, 
njena cena pa znaša 50 €. V primeru, da število prodanih 
mesečnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se 
prodaja mesečnih kart ustavi.

5. člen
(pristojnosti urada)

(1) Za strokovno urejanje zadev po določbah tega odloka je 
odgovoren urad.
(2) Urad poleg nalog, ki jih ima, po predpisih o javnih cestah 
in ureditvi prometa na njih in predpisih o varnosti cestnega 
prometa za javne ceste, opravlja strokovno-tehnične, razvojne, 
organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in 
varstvo prometnih površin posebnega pomena. Te obsegajo 
zlasti naloge, ki jih po odloku o občinskih cestah, urad opravlja 
za javne ceste. 
(3) Glede opravljanja strokovno-tehničnih, razvojnih, 
organizacijskih in upravnih naloge za graditev, vzdrževanje in 
varstvo prometnih površin posebnega pomena ter financiranja 
graditve in vzdrževanja javnih prometnih površin, se smiselno 
uporabljajo določila odloka o občinskih cestah.
(4) Urad poleg nalog določenih z 2. odstavkom tega člena 
izvaja naslednje operativne naloge:
- izdaja dovoljenja in soglasja določena s tem odlokom; 
-  izdaja dovolilnice za vožnjo v območja v katerih je vožnja 

sicer prepovedana;
-  izdaja abonmaje in letne karte; 
-  vodi evidenco o izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah, 

abonmajih in letnih kartah; 
-  vodi evidence o predanih ključih oziroma napravah za 

odpiranje in zapiranje zapor;
-  vodi evidenco o postavljeni prometni signalizaciji.
(5) O izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah, abonmajih, 
letnih kartah in spremembah prometnega režima ter prometne 
signalizacije mora urad sproti obveščati Medobčinski 
inšpektorat. Medobčinskemu inšpektoratu mora urad pošiljati 
v vednost kopijo izdanega dokumenta, za izdane abonmaje in 
letne karte pa seznam imetnikov s podatki o vozilih. 
(6) Urad lahko za strokovno preučevanje razmer in priprav 
ukrepov s področja urejanja prometa imenuje komisijo za 
tehnično urejanje cestnega prometa. 
(7) Urad mora v primerih, ko to narekuje varnost prometa, 
nemudoma odrediti ukrepe za zagotovitev varnega prometa.  

III. JAVNE CESTE

6. člen
(ureditev prometa, vzdrževanje, varstvo in nadzor javnih cest)
(1) Ureditev prometa, vzdrževanje, varstvo in nadzor javnih 
cest določajo predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na 
njih ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Določbe tega odloka se na javnih cestah uporabljajo samo, 
če niso v nasprotju s predpisi iz 1. odstavka tega člena.

IV. PROMETNE POVRŠINE POSEBNEGA POMENA

7. člen
(pojem prometnih površin posebnega pomena)
(1) Prometna površina posebnega pomena po tem odloku je tista 
prometna površina, ki je v skladu s tem odlokom razglašena za 
prometno površino posebnega pomena in jo lahko vsak prosto 
uporablja na način in ob pogojih, določenimi s tem odlokom in 
drugimi predpisi.
(2) Kot prometne površine po tem odloku se lahko razglasijo 
ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, površine za pešce, 
parkirne površine, rezervirane parkirne površine, avtobusna 
postajališča, urejene pešpoti (tudi v parkih), intervencijske poti 
ter druge ustrezno utrjene površine, namenjene prometu, katere 
se lahko, ne glede na njihovo lastništvo, prosto uporabljajo na 
način in pod pogoji, ki jih določa ta odlok, drugi predpisi lokalne 
skupnosti, predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih 
ter predpisi o varnosti cestnega prometa. 

8. člen
(vrste prometnih površin posebnega pomena in ureditev 
prometa)
(1) Prometne površine posebnega pomena po tem odloku se 
glede ureditve prometa in omejitve delijo na:
1. območja za pešce;
2. ploščadi; 
3. intervencijske poti;
4. parkirišča;
5. druge prometne površine posebnega pomena.
(2) Parkirišča se glede ureditve prometa in omejitve delijo na:
1. parkirišča, kjer ni omejitev;
2. parkirišča, kjer je parkiranje časovno omejeno;
3. parkirišča, kjer se plačuje parkirnina;
4. parkirišča rezervirana za posamezne vrste vozil.
(3) Ureditev prometa, omejitve in izjeme za posamezno 
prometno površino posebnega pomena določajo veljavni 
predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih, predpisi o 
varnosti cestnega prometa, ta odlok ter odredbe župana izdane 
na podlagi tega odloka. 

9. člen
(postopek razglasitve prometnih površin posebnega pomena)
(1) Spremembe obstoječih prometnih površin posebnega 
pomena in razglasitev novih prometnih površin posebnega 
pomena se lahko izvedejo samo v postopku določenim s tem 
odlokom. 
(2) Predloge za razglasitev novih in predloge za spremembe 
obstoječih prometnih površin posebnega pomena lahko podajo: 
urad, mestne četrti, krajevne skupnosti, pravne osebe in štab 
civilne zaščite. 
(3) Predlogi za razglasitev novih in predlogi sprememb 
obstoječih prometnih površin posebnega pomena, ki so del 
javne ceste ali se v delu z njo prekrivajo, morajo biti predhodno 
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strokovno usklajeni z upravljavcem javne ceste.
(4) Predlogi za razglasitev novih in predlogi sprememb 
prometnih površin posebnega pomena, na površinah, ki niso v 
lasti ali upravljanju Mestne občine Velenje morajo biti predhodno 
na predpisan način usklajeni z lastnikom oziroma upravljavcem 
površine.

V. UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH 
POSEBNEGA POMENA

10. člen
(Območja za pešce)

(1) V območju za pešce veljajo omejitve prometa in prepovedi v 
skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa. 
(2) Dovoz v območje za pešce se lahko tudi fizično prepreči z 
zaporami. 
(3) Zapore se lahko izvedejo samo v skladu s predpisi o graditvi 
objektov in urejanjem prostora in pod pogojem, da je zanje 
predhodno pridobljeno soglasje urada.
(4) Za odpiranje in zapiranje zapor iz 2. odstavka tega člena je 
zadolžen urad.
(5) V primerih iz prejšnjega odstavka je potrebno zagotoviti 
možnost odpiranja zapor v vsakem času: 
- gasilcem,
- reševalni službi,
- policiji,
- civilni zaščiti,
na način določen v soglasju, ki ga izda urad.

11. člen
(izjeme v območjih za pešce)

(1) Ne glede na omejitve in prepovedi iz 10. člena tega odloka 
je promet z vozili v območjih za pešce   določenih na osnovi 
tega odloka, dovoljen za izjeme določene z zakonom o varnosti 
cestnega prometa in v naslednjih primerih:
1) v dostavnem času za preskrbovanje organizacij in 

gospodinjstev v območjih za pešce z vozili do 6 ton, 
za čas potreben za prevoz in razkladanja vozila, kjer 
to dovoljuje prometna signalizacija. Vozilo mora po 
končanem razkladanju  nemudoma odpeljati;

2) z dovolilnico urada za dovoz na dvorišča objektov in 
parkirišča znotraj območij;

3) za primere določene v 12. členu tega odloka;
4) z vozilom pošte za dostavo paketov in pošiljk pošte.
(2) Urad, na vlogo strank ugotovi ali so podani pogoji za izdajo 
dovolilnice. Če so podani pogoji za izdajo dovolilnice, urad:
- določi poti po katerih se lahko odvija promet z 

dovolilnicami;
- poskrbi za postavitev ustrezne prometne signalizacije; 
- odloči o stroških postavitve prometne signalizacije. 
(3) Dovolilnico za dovoz mora imeti voznik na vidnem mestu 
pod vetrobranskim steklom tako, da je možna kontrola in da je 
razviden lastnik vozila in registrska številka. 
(4) Imetnik dovolilnice se lahko, samo z vozilom za katerega je 
izdana dovolilnica, v območju vozi samo po vnaprej določeni 
poti in parkira vozilo samo na dvorišču, v garaži ali na parkirišču 
oziroma pri dostavi ob razkladanju na za to določenem mestu. 

12. člen
(izjeme za parkirišča na dvoriščih v območjih za pešce z 

omejenim dostopom)
(1) Lastnik ali upravljavec parkirišča na dvorišču objekta znotraj 
območja za pešce lahko v skladu s predpisi o graditvi objektov 

in urejanjem prostora in pod pogojem, da si predhodno pridobi 
soglasje urada, omeji dostop na dovozno pot do parkirišča z 
zaporo. 
(2) Mesto zapore, potek in način označitve dovozne poti v 
območju za pešce določi urad.
(3) Lastnik ali upravljavec parkirišča iz 1. odstavka tega člena 
sam določa, kdo lahko parkira na takem parkirišču in razdeli 
ključe oziroma naprave za odpiranje zapore uporabnikom, ki 
jim dovoli parkiranje.
(4) Imetnik ključa oziroma naprave za odpiranje zapore iz 3. 
odstavka tega člena, ne potrebuje dovolilnice za prevoz dovozne 
poti in parkiranje na dvorišču. Imetnik ključa, v območju za 
pešce, ne sme voziti izven določene dovozne poti ali ustavljati 
ali parkirati vozilo izven dvorišča.
(5) Nadzor nad parkiranjem na dvorišču objekta znotraj območja 
nadzira lastnik ali upravljavec sam.
(6) Lastnik oziroma upravljavec je dolžan imetnike ključa 
oziroma naprave ob izročitvi ključa oziroma naprave seznaniti s 
potekom dovozne poti in omejitvami, ki veljajo v območju.

13. člen
(Ploščad)

(1) Na ploščadi  je prepovedan promet z motornimi vozili in 
na ploščadi veljajo enake omejitve prometa kot v območju za 
pešce.
(2) Dovoz na ploščadi je praviloma preprečen z zaporami. Za 
odpiranje in zapiranje zapor je zadolžen urad.
(3) Vožnja po ploščadi je dovoljena samo pod pogojem, da je 
predhodno pridobljeno dovoljenje za izredni prevoz. 
(4) Če skupna masa izrednega prevoza presega nosilnost 
ploščadi, je za izdajo dovoljenja za  izredni prevoz na ploščad, 
potrebno  pridobiti  in priložiti vlogi za izdajo dovoljenja statično 
preveritev nosilnosti objektov na prevozni poti, izdelano v 
skladu s predpisi  o graditvi objektov.
(5) Ne glede na določbe 3. in 4. odstavka tega člena, gasilci, 
reševalna služba, policija, občinsko redarstvo in civilna zaščita 
prejmejo ključe oziroma naprave za odpiranje in zapiranje 
zapor, s katerimi je preprečen dovoz na ploščadi in za vožnjo 
po ploščadi, ne potrebujejo dovoljenja za izredni prevoz.
(6) Ob izročitvi ključev službi iz prejšnjega odstavka je urad dolžan 
njeno odgovorno osebo seznaniti z nosilnostjo posameznih 
delov ploščadi in ji izročiti elaborat statične preveritve nosilnosti 
ploščadi, izdelan v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(7) Ključi oziroma naprave za odpiranje in zapiranje zapor se 
predajo odgovorni osebi službe, po podpisu izjave odgovorne 
osebe, da je bila seznanjena z nosilnostjo posameznih delov 
ploščadi in ji je bil izročen elaborat statične preveritve nosilnosti 
ploščadi, izdelan v skladu s predpisi  o graditvi objektov. 

14. člen
(parkirišča)

(1) Z razglasitvijo posameznega parkirišča za prometno 
površino posebnega pomena se z odredbo določi vrsta 
parkirišča, ureditev prometa in omejitve na njem. 
(2) Pri razglasitvi parkirišča za prometno površino posebnega 
pomena se glede določitve ureditve prometa in omejitve lahko 
kombinirajo posamezne vrste parkirišč iz 2. odstavka 8. člena 
tega odloka.
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VI. PARKIRANJE

15. člen
(parkirnina)

(1) Parkirnina se plačuje na parkomatih, preko mobilnih 
telefonov ali z nakupom letne karte. 
(2)  Dokazilo o plačani parkirnini mora biti nameščeno na dobro 
vidnem mestu pod vetrobranskim steklom   vozila, da je možna 
zunanja kontrola. Plačilo z uporabo mobilnega telefona se 
preverja preko mobilnih operaterjev.
(2) Po izteku časa, za katerega je plačana parkirnina, mora v 
času, ko je parkiranje omejeno, voznik vozilo odpeljati.

16. člen
(izjeme glede trajanja in plačila parkiranja)

(1)  Ne glede na določbe prejšnjega člena parkiranje na 
parkiriščih rezerviranih za osebna vozila, kjer se plačuje 
parkirnina ni časovno omejeno za imetnike abonmajev, imetnike 
mesečnih in letnih kart ter invalide.
(2) Parkirnina se ne plačuje za: 
- servisna vozila, ki v objektih in na infrastrukturi znotraj 
   območja parkirišč, kjer se plačuje parkirnina,  opravljajo redna   
   vzdrževalna dela ali izvajajo javno službo;
- intervencijska vozila; 
- vozila policije, občinskega redarstva, civilne zaščite, reševalcev 
  in gasilcev; 
- vozila novinarjev (PRESS);
- vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora;
- vozila invalidov;
- vozila, za katera so lastnikom izdani abonmaji.
(3) Dostavna in servisna vozila iz prejšnjega odstavka tega 
člena morajo imeti oznako svoje firme na zunanji strani vozila, 
za ostala vozila iz 2. odstavka tega člena pa je dovolj, da imajo 
ustrezno dokazilo pod vetrobranskim steklom. 
(4) Vozila iz 2. odstavka tega člena, razen vozila za katera so 
imetnikom izdani abonmaji, lahko parkirajo v območju parkirišč, 
kjer je plačilo parkirnine obvezno, v času ko je plačilo parkirnine 
obvezno, brezplačno le toliko časa kolikor traja razlog za 
parkiranje.

17. člen
(abonmaji)

(1) Uporabniki posameznega stanovanja, ki se nahaja v območju 
parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno, so upravičeni do 
največ dveh abonmajev za osebna vozila.  
(2) Upravičenci pravice do abonmajev ne morejo odstopiti tretji 
osebi.
(3) V primerih, da pravne osebe prenesejo parkirišča, ki so 
njihova last, v območju, kjer se plačuje parkirnina, v upravljanje 
občini, se od nje pooblaščeni osebi dodelijo abonmaji. Število 
abonmajev se določi za vsak primer posebej s posebnim 
sporazumom med občino in pravno osebo.
(4) Upravičenci do abonmajev plačujejo pavšal za vzdrževanje 
parkirišč. 
(5) Abonma velja samo za osebno vozilo, za katerega je bil 
izdan. 
(6) Obliko in vsebino abonmajev in letne karte določi z odredbo 
župan.

VII. UPRAVLJANJE, GRADITEV IN VZDRŽEVANJE 
PROMETNIH POVRŠIN POSEBNEGA POMENA

18. člen
(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah)

(1) Glede upravljanja, graditve in vzdrževanja prometnih 
površin posebnega pomena, se smiselno uporabljajo določbe 
odloka o občinskih cestah Mestne občine Velenje, če ni v tem 
odloku drugače določeno.

VIII. VARSTVO PROMETNIH POVRŠIN POSEBNEGA 
POMENA IN UKREPI ZA VARSTVO PROMETA

19. člen 
(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah)

(1) Za prometne površine posebnega pomena se glede varstva 
prometnih površin posebnega pomena, ukrepov za varstvo 
prometa, izdaje soglasij in izdaje dovoljenj smiselno uporabljajo 
določbe odloka o občinskih cestah Mestne občine Velenje, če 
ni v tem odloku drugače določeno.

20. člen
(odgovornost za stanje javnih prometnih površin posebnega 

pomena)
(1) Prometne površine posebnega pomena se morajo redno 
vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega 
namena in gospodarnosti vzdrževanja omogočajo varno in 
nemoteno uporabo in varno odvijanje prometa. Pri tem se 
smiselno uporabljajo veljavni predpisi o javnih cestah in ureditvi 
prometa na njih ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin 
posebnega pomena kot javne službe je odgovoren izvajalec 
javne službe. 
(3) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja javnih prometnih 
površin posebnega pomena je zadolžen urad.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje vzdrževalec, ki ravna v 
nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pa z globo v 
višini 120 eurov.

21. člen
 (obveznost pridobitve soglasja)

(1) Soglasje urada je predhodno potrebno pridobiti za:
- gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter 

postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav 
na prometni površini posebnega pomena in v njenem 
varovalnem pasu;

- napeljevanje oziroma postavljanje nadzemnih in 
podzemnih vodov in naprav v območju prometne površine 
posebnega pomena in njenem varovalnem pasu;

- opravljanje del  na zemljiščih ali objektih ob prometnih 
površinah posebnega pomena, ki bi lahko ovirala ali 
ogrožala promet, poškodovala prometno površino 
posebnega pomena ali povečala stroške njenega 
vzdrževanja;

- gradnjo in rekonstrukcijo priključkov na prometne 
površine posebnega pomena, dovoznih cest in pristopov 
do objektov ali zemljišč; 

- graditev žičniških naprav na ali ob prometnih površinah 
posebnega pomena;

- izkoriščanja kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob 
prometnih površinah posebnega pomena;

- opravljanje del zunaj varovalnega pasu prometne površine 
posebnega pomena, ki bi lahko povzročila spremembo 
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vodostaja oziroma višine podzemnih voda;
- uporabo prometnih površin posebnega pomena za druge 

namene.

(2) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.
(3) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili 1. odstavka tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

22. člen
(obveznost pridobitve dovoljenja)

(1) Dovoljenje urada je predhodno potrebno pridobiti za:
- prekopavanje, podkopavanje in druga dela na prometnih 

površinah posebnega pomena;
- dela na prometni površini posebnega pomena ali ob njej, 

ki vplivajo na promet na njej in jo je zaradi tega treba 
delno ali popolno zapreti za promet;

- športne ali druge prireditve na prometnih površinah 
posebnega pomena;

- izredni prevoz na prometnih površinah posebnega 
pomena.

(2) V primeru, da je za izvedbo določene aktivnosti na prometni 
površini posebnega pomena, za katero je po tem odloku 
potrebno soglasje ali dovoljenje urada (organizacijo prireditve, 
izvajanje del, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, uporabo 
površin za druge namene in za druge podobne aktivnosti), 
potrebno pridobiti več soglasij ali dovoljenj po tem odloku, se o 
vseh potrebnih soglasjih in dovoljenjih odloči z enim upravnim 
aktom, če stranka zanje zaprosi z eno vlogo.  
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili 1. odstavka tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

23. člen 
(varovalni pas ob prometnih površinah posebnega pomena)

(1) Varovalni pas se meri od zunanjega roba prometne površine 
posebnega pomena in je na vsako stran prometne površine 
posebnega pomena širok  6 m.

24. člen 
(prepovedi ogrožanja prometne površine posebnega pomena 

in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti prometno 
površino posebnega pomena ali njen del, izvajati ali opustiti 
kakršna koli dela na prometni površini posebnega pomena in 
zemljišču ali objektih ob njej, ki bi utegnila poškodovati prometno 
površino posebnega pomena ali objekte na njej, ter ovirati ali 
ogrožati promet na prometni površini posebnega pomena. Vse 
stroške zavarovanja in odstranitve ovire na  prometni površini 
posebnega pomena in drugih posledic prepovedanih dejanj 
nosi tisti, ki jih je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na prometno površino vodo posebnega pomena 

odplake in druge tekočine;
2. puščati na prometni površini posebnega pomena sneg ali 

led, ki pade ali zdrsne nanjo; 
3. ovirati odtekanje vode s prometne površine posebnega 

pomena;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti prometno površino 

posebnega pomena;

5. postavljati na prometno površino posebnega pomena 
kakršne koli predmete (stojala, transparente, plakate 
in druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja, in 
podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), 
razsipati po prometni površini posebnega pomena sipek 
material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati 
prometno površino posebnega pomena; 

6. ob prometni površini posebnega pomena nameščati ali 
odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, 
če bi to škodovalo prometni površini posebnega pomena, 
njeni urejenosti ali zmanjševalo varnost prometa na njej; 

7. nameščati na prometni površini posebnega pomena 
ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko 
zmanjševale varnost prometa;

8. spuščati po brežinah javne prometne površine kamenje, 
les in drug material ali predmete;

9. nameščati na prometno površino posebnega 
pomena kakršnekoli predmete z namenom oviranja 
ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja 
prometa;

10. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli 
spreminjati prometno signalizacijo;

11. uporabljati za pristop na prometno površino posebnega 
pomena kraj zunaj priključka nanjo;

12. puščati na prometno površino posebnega pomena  ali 
metati nanjo kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po 
cesti sipek material ali jo kako drugače onesnaževati;

13. puščati na prometno površino posebnega pomena živali 
brez nadzorstva;

14. voditi po prometni površini posebnega pomena konje 
ali druge živali, ki so tako podkovane, da jo lahko 
poškodujejo;

15. namerno zažigati ob prometni površini posebnega 
pomena strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od prometne površine posebnega 
pomena v smeri proti njej ali v širini 1 m od nje vzporedno 
z njo;

17. obračati na prometni površini posebnega pomena živali, 
traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;

18. voziti po prometnih površinah posebnega pomena 
vozila s takšnimi naležnimi ploskvami ali gosenicami, ki 
povzročajo  poškodbe vozišča ali pohodne površine;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete, 
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge 
dele tovora.

(3) Izvajalec rednega vzdrževanja prometne površine posebnega 
pomena je dolžan s prometne površine posebnega pomena 
takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih 
ravnanj, ki bi utegnile škodovati prometni površini posebnega 
pomena ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na 
njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na prometni 
površini posebnega pomena zavarovati s predpisano prometno 
signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic 
prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest 
na prometnih površinah posebnega pomena mora poravnati 
povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na prometni površini 
posebnega pomena. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v 
breme rednega vzdrževanja prometne površine posebnega 
pomena. 
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili tega člena.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
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podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili tega člena, odgovorna 
oseba pa z globo v višini 120 eurov.

25. člen 
(prometna signalizacija na prometnih površinah posebnega 

pomena)
(1) Prometno signalizacijo na prometnih površinah posebnega 
pomena določa urad.
(2) Tam, kjer je dostava blaga dovoljena in časovno omejena, 
se dostavni čas uredi s prometno signalizacijo. S prometno 
signalizacijo se uredijo tudi izjeme glede vožnje v območjih za 
pešce in dovoljena skupna teža dostavnih vozil.
(3) Prometno signalizacijo na prometnih površinah posebnega 
pomena postavlja izvajalec rednega vzdrževanja.
(4) Na prometnih površinah posebnega pomena se smejo 
postavljati table in napisi (turistična, reklamna in druga 
obvestilna signalizacija) samo z dovoljenjem urada, če to 
dopuščajo predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega 
prometa. Stroški postavitve, vzdrževanja in odstranitve 
bremenijo zainteresirane pravne ali fizične osebe.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili  4. odstavka tega člena.
(6) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili 1. odstavka tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

26. člen
(uporaba  prometnih površin posebnega pomena za druge 

namene)
(1) Na prometnih površinah posebnega pomena se lahko kioski, 
prodajne stojnice, gostinski vrtovi, telefonske govorilnice, ulični 
avtomati, panoji in podobno postavljajo samo v skladu s predpisi 
o graditvi objektov in urejanjem prostora, če je poleg izpolnjenih 
pogojev po predpisih o graditvi objektov in urejanjem prostora in 
sklenjene pogodbe z lastnikom prometne površine posebnega 
pomena zanje predhodno pridobljeno soglasje urada.
(2) V soglasju se poleg ostalih pogojev določijo tudi pogoji 
dovoza, postavitve in odstranitve ter odvoza iz prometnih 
površin posebnega pomena.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili 1. odstavka tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.

27. člen
(odločitev o soglasjih in dovoljenjih in pritožbeni organ)

(1) O soglasjih in dovoljenjih iz 10., 12., 21., 22. in 26. člena tega 
odloka, ki jih po določbah tega odloka izdaja urad, se odloči z 
odločbo v upravnem postopku razen, če je za dela potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje. V tem primeru se izda soglasje v 
skladu s predpisi o graditvi objektov.
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah 
tega odloka izdaja urad, je dovoljena pritožba na župana.

IX. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH, 
POKVARJENIH IN POŠKODOVANIH VOZIL OB 
INTERVENCIJAH

28. člen
(prestavitev nepravilno parkiranih vozil ob intervencijah)

(1) V primeru intervencije lahko izvajalec intervencije prestavi 
vozilo s prometne površine, kjer ovira intervencijo in bi zaradi 
tega bilo ogroženo zdravje ljudi, življenje ljudi ali bi lahko 
nastala večja škoda, na primerno mesto v bližini. Za prestavitev 
vozila lahko uporabi naprave za prestavitev vozil (gojak), ki jih 
podstavi pod kolesa vozila in z njimi toliko dvigne vozilo, da ga 
lahko prepelje.

X. NADZOR

29. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ 
občinske uprave, ki je pristojen za nadzor.
(2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških 
zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne 
osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen 
preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka 
in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so 
pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo 
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o 
prekrških.

30. člen
(naloge nadzorstva)

(1) Pri izvajanju nadzora se uporabljajo določila predpisov o 
varnosti cestnega prometa ter predpisov o javnih cestah in 
ureditvi prometa na njih.
(2) Občinski redar ali pristojni inšpektor ima pri opravljanju 
nadzorstva na prometnih površinah posebnega pomena po tem 
odloku, poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, 
še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo prometnih 

površin posebnega pomena in prometa na njih;
2. ustaviti vsa dela na prometni površini posebnega pomena 

in njenem varovalnem pasu, ki se opravljajo brez izdanega 
dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

3. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na 
prometni površini posebnega pomena, ki ogrožajo varnost 
prometa ali normalno rabo prometne površine posebnega 
pomena;

4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost ljudi ali 
prometa na prometni površini posebnega pomena ali bi 
lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da 
se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.

(3) Če občinski redar ali pristojni inšpektor ugotovi, da se 
uporablja prometna površina posebnega pomena v nasprotju 
s tem odlokom, brez dovoljena ali v nasprotju z dovoljenjem 
urada, prepove tako uporabo in odredi kršitelju odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti.
(4) V kolikor v odrejenem roku kršitelj ne odpravi ugotovljenih 
pomanjkljivosti, jih na njegove stroške na podlagi odredbe 
občinskega redarja ali pristojnega inšpektorja odpravi izvajalec 
rednega vzdrževanja. 
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XI. PREHODNE IN KONČNE  DOLOČBE

31. člen
(1) Abonmaji in letne karte izdane pred uveljavitvijo tega odloka 
se uporabljajo do datuma poteka veljavnosti.
(2) Dovolilnice, izdane pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko 
uporabljajo največ tri mesece od dneva začetka uporabe tega 
odloka. 
(3) Imetniki dovolilnic, izdanih pred uveljavitvijo tega odloka  
lahko v obdobju treh mesecev od dneva začetka uporabe 
zamenjajo stare dovolilnice za nove brezplačno, v kolikor 
izpolnjujejo pogoje po tem odloku. Po poteku tega roka dovolilnic 
ni mogoče več zamenjati. Imetnik dovolilnice lahko po poteku 
treh mesecev poda vlogo za izdajo nove dovolilnice. 

32. člen
(1) Urad je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka 
uskladiti obstoječo prometno signalizacijo na prometnih 
površinah posebnega pomena s tem odlokom.  
(2) Urad je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
odloka zagotoviti organiziranje vzdrževanja javnih prometnih 
površin v skladu z 20. členom tega odloka.
(3) Urad je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega 
odloka pridobiti elaborat statične preveritve nosilnosti ploščadi 
iz 10. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/2001, 2/2003 in 20/2004), 
izdelan v skladu s predpisi o graditvi objektov, seznaniti 
odgovorne osebe služb, ki razpolagajo s ključi zapor iz 5. 
odstavka 13 člena tega odloka, z nosilnostjo posameznih delov 
ploščadi ter jim izročiti en izvod elaborata. 

33. člen
V roku treh mesecev po uveljavitvi odloka mora župan izdati 
odredbo o:
- obliki in vsebini dovolilnice za vožnjo v posameznih območjih 
na prometnih površinah posebnega pomena, kjer je vožnja 
sicer prepovedana.

34. člen 
(1) Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi 
cestnega prometa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 2/2001, 2/2003 in 20/2004).

35. člen
(1) To uradno prečiščeno besedilo Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni občini Velenje vsebuje:
-  Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 

površin posebnega pomena v Mestni     občini Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006);

-  Odlok o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa in 
varstvu prometnih površin posebnega      pomena v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
22/2007);

-  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi 
cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega 
pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 19/2008);

-  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi 
cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega 
pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 25/2009);

     - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi 

cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega 
pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št…………);

36. člen
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne s 01. 
01. 2007.

Številka: 015-02-0003/2006-682
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 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 odprti 

prostor planske celote 04

 (Uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za odprti prostor 
planske celote 04. Sestavni del odloka  je kartografska 
dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni pogoji za 
odprti prostor planske celote 04, ki jo je izdelal Urad za okolje 
in prostor Mestne občine Velenje, številka projekta: 350-03-
0007/2001-300/KD, oktobra 2009.

(2) Sestavni del odloka o PUP  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 družbenega plana 
Mestne občine Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 13/2004).



10. maj 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 34/ stran 39

            31. seja Sveta Mestne občine Velenje

2. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih določa:

(1) Splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje 
obravnavanega območja in sicer za:
-   krajinsko oblikovanje in urejanje prostora;
-   urbanistično urejanje prostora; 
-   arhitektonsko oblikovanje objektov;
-   določanje  pripadajočih parcel k predvidenim objektom;
-   komunalno urejanje zemljišča;
-   poseganje v infrastrukturne koridorje;
-   varovanje kulturne dediščine;
-   varstvo okolja in zmanjšanje njegove ogroženosti.

(2) Merila in pogoje glede vrste posegov v prostor in sicer za:
-   novogradnjo stanovanjskih objektov;
-   novogradnjo gospodarskih objektov;
-   dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov;
-  spremembe namembnosti obstoječih objektov in njihovih 
    delov;
-   postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov;
-   postavitev ograj in živih mej;
-   gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav;
-   postavitev oglasnih panojev;
-  postavitev baznih postaj mobilne telefonije in pripadajočih 
    objektov; 
-   postavitev spominskih obeležij.
 
(3) Merila in pogoje za urejanje posameznih območij urejanja 
in sicer za:
-   urejanje (pretežno) gozdnih območij urejanja (oznaka G);
-   urejanje (pretežno) kmetijskih območij urejanja (oznaka K); 
-  urejanje (pretežno) rekreacijskih območij urejanja (oznaka 
    R);
-   urejanje (pretežno) stanovanjskih območij urejanja (oznaka 
     S).

II. OBMOČJE OBRAVNAVE

3. člen
(1) Po določilih tega odloka se urejajo območja urejanja na 
teritoriju Mestne občine Velenje, v katastrskih občinah Bevče, 
Paka, Podkraj in Velenje, v Krajevnih skupnostih Bevče, Gorica, 
Konovo, Stara vas, Staro Velenje, Šalek, Paka in Podkraj, 
skupne površine cca  550 ha.

(2) Meje obravnavanega območja PUP  in posameznih območij  
urejanja so prikazane v projektu iz prvega odstavka 1. člena 
tega odloka, na temeljnih topografskih in katastrskih preglednih 
načrtih.

III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA PROSTORSKO 
UREJANJE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

4. člen
Merila in pogoji za krajinsko oblikovanje in urejanje prostora

(1) S tem odlokom se ne določajo pogoji ponovnega celovitega 
urejanja zelenih površin, temveč le merila in pogoji za ohranjanje 
kvalitet prostora in njegovo izboljšanje.

(2) Gozdovi s posebnim namenom (zavarovani) in lesno 
proizvodni (nezavarovani) ohranjajo svojo funkcijo in je 

potrebno gospodariti  z njimi tako, da se ne ogrozi ali zmanjša 
njihova vloga v okolju. Sprememba namembnosti prvih ni 
dopustna, razen s spremembami in dopolnitvami prostorskih 
sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali z izdelavo 
Občinskega  prostorskega načrta Mestne občine Velenje. 

(3) Kmetijske površine, dokler ni drugače urejeno s posebnim 
dokumentom, ostanejo v intenzivni ali ekstenzivni kmetijski 
rabi. Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč v drugo 
namensko rabo je dopustna le izjemoma, s spremembo 
prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje 
ali z izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje.

(4) Pri vseh posegih in dejavnostih v prostoru je varovati in 
ohranjati: krajinski vzorec naravnih prvin, njegova razmerja, 
vegetacijo in specifične biocenoze, razmerja med kmetijsko 
rabo in rabo gozdov ter naseljem, v ohranjanju prehoda med 
mestnimi pozidanimi in nepozidanimi območji in varovanju 
gozdnega roba.

(5) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja. 
Sanacije obstoječih degradacij so obvezne. Vse ureditve 
morajo biti izvedene v obliki in na način, ki sledi strukturam 
v prostoru in obstoječi rabi, upoštevaje naravne značilnosti, 
materiale, vegetacijo, neformalne zasnove zasaditve. Za večje 
posege morajo biti predhodno izdelane posebne strokovne 
podlage (PSP) na osnovi splošnih usmeritev tega odloka, ter 
na podlagi PSP izvedbeni projekti za predvidene ureditve in 
sanacije prostora.

(6)  Pri vzdrževalnih delih in novih posegih je potrebno upoštevati 
naslednja načela oblikovanja zelenih površin: 
-   okolica (območja izven vrtov ob individualnih hišah) se 

lahko zasadi samo z avtohtono vegetacijo, oziroma  mora 
biti enaka obstoječi ali okoliški;

-  saditvene formacije morajo biti na površinah, ki niso 
poseljene, praviloma nepravilne;

-  oblikovanje vrtov ob individualnih hišah mora biti prilagojeno 
terenu, višinske razlike je premagovati  z brežinami ali s 
sistemom zaporednih nižjih podpornih zidov (v terasah). 

(7) Podporni zidovi naj bodo iz naravnih materialov ali betonski 
in ustrezno obrasli z vedno ali pretežno zelenimi rastlinami. 
Vrtovi naj bodo obrasli z živo mejo iz avtohtonih rastlinskih vrst, 
visoko do največ 1,80 m. Dopustne so tudi drugačne ograje iz 
praviloma naravnih materialov.

5. člen
Merila in pogoji za urbanistično urejanje prostora

(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 in iz kartografske dokumentacije 
iz prvega odstavka 1. člena tega odloka.
 
(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 04 (na 
poselitvenih območjih), so dopustne novogradnje stanovanjskih 
objektov, novogradnje počitniških objektov ter zidanic, gradnja 
poslovnih, obrtnih in turistično-rekreacijskih objektov. Dopustne 
so dozidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve 
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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) 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.

(4) 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.

(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 04 za 
odprti prostor mesta Velenje, 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.«

(7) Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter preureditve 
podstrešij in spremembe namembnosti obstoječih objektov so 
možne samo za objekte zgrajene z gradbenim oz. s pridobljenim 
uporabnim dovoljenjem. 

(8) 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. 

(9) Sprememba namembnosti  obstoječih gospodarskih objektov  
in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.
(10) Dostop do nove parcele mora biti v skladu z osnovnimi 
principi urejanja novogradenj. Kadar se gradi kot nezahteven 

ali enostaven objekt garaža, je pri njenem lociranju potrebno 
upoštevati najkrajši možni dostop iz internega cestnega 
omrežja. 

(11) Obstoječi poselitveni vzorec se naj dopolnjuje tako, da 
upoštevajo obstoječe gradbene linije objektov in odmiki od 
obstoječih prometnic in ostalih infrastrukturnih objektov. V 
območjih brez izrazite gradbene linije okoliških objektov na 
bodo odmiki novogradenj:
-  praviloma vsaj  6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni 
  predvideno za rekonstrukcijo ob upoštevanju elementov 
    ceste;
-  praviloma vsaj  8,00 m od sosednjega objekta in ne manjši 

od višine novo grajenega  objekta oz. prizidka, merjeno od 
tal do slemena, oziroma najvišje točke novogradnje; odmik je 
lahko manjši, ko zaradi bližine ne nastopijo motilne posledice 
za sosednji objekt. 

(12) Odmik novo predvidenega objekta od sosednje parcelne 
meje mora biti zadosten za normalno vzdrževanje objektov. 
Vse novogradnje morajo biti oddaljene od parcelne meje 
sosednjega zemljišča najmanj 4,00 m. Ob soglasju lastnika 
sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši, vendar ne 
manj kot 1,50 m.

(13) Odmiki, vhodi, dovozi in dostopi do predvidenih ali 
dozidanih oziroma prenovljenih objektov se določijo tako, da 
rešitve niso v nasprotju s pogoji požarnega varstva in splošnimi 
pogoji teh prostorskih ureditvenih pogojev.

(14) Varovati je komunalne koridorje in zagotavljati pogoje za 
rekonstrukcijo dotrajanih komunalnih vodov.

(15) 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) 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.

6. člen
Merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov

Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na območju 
planske celote 04 je potrebno upoštevati  naslednja 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.
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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 20 m. Izjemoma je v pasu 20 
m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je nadzidan), 
je 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 20 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.

7. člen
Lega objektov na zemljišču in določitev parcel

(1) Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav 
obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih 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;

-   odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega 
objekta, razen v primeru gradnje enostavnega ali 
nezahtevnega objekta in 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;

-   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 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 obstoječemu objektu 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. Dopustna je postavitev ograj tudi na parcelno 
mejo, vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.

(2) Zemljiška 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.

(3) Zemljiška 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.

(4) Velikost posameznih pripadajočih parcel naj bistveno 
ne odstopa od okoliških parcel na katerih že stoji objekt. 
Velikost parcele za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, 
gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov in objektov 
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centralnih dejavnosti je minimalno 400 m2, ob upoštevanju 
odmikov objektov od sosednjih parcel iz prvega odstavka tega 
člena odloka.

(5) Velikost pripadajoče parcele za gradnjo počitniškega 
objekta je minimalno 300 m2, ob upoštevanju, ob upoštevanju 
dopustne stopnje izkoriščenosti zemljišča in predpisanih 
odmikov objektov od sosednjih parcel iz prvega odstavka tega 
člena odloka.

(6) Obstoječih pripadajočih 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 
prvega odstavka tega člena odloka.

8. člen
Merila in pogoji za komunalno urejanje zemljišč

(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 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).

(5) Vsa samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti 
opremljene z lovilcem olj.

(6) Gnojišča pri kmečkih gospodarskih poslopjih morajo biti 
grajena po zakonskih tehničnih določilih o urejanju gnojišč in 
greznic. 

(7) Pred izpustom odplak v vodotok je treba odplake očistiti do 
take stopnja, da ustrezajo mejnim koncentracijam, podanim z 
zakonom o vodah.

(8) V območjih, kjer bodo zgrajeni dislocirani pomožni objekti in 
čebelnjaki, se naj predvidijo suha stranišča.

(9) Drenažne vode, površinske žive vode, neonesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin je treba odvajati 
ločeno v potoke.
 
(10) Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno 
prometno omrežje s skupnim priključkom. Dovozi in priključki 
se smejo graditi samo s soglasjem pristojnega upravljavca za 
vzdrževanje cest.

9. člen
Merila in pogoji za poseganje v infrastrukturne koridorje in javno 
infrastrukturo

(1) Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni 
pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na 
vsaki strani:

a) 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.

b) 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.

c) 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 drgega distribucijskega plinovoda z 

obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od 
osi plinovoda.

d) 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).

(2) Primarne komunalne in energetske napeljave

a) Vodovod:
Na obravnavanem območju PUP je delno izvedeno primarno 
vodovodno omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe 
vodovodno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem 
upravljavca vodovodnega omrežja.

b) Kanalizacija:
Na obravnavanem območju PUP 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, 
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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.

c) Telefonsko omrežje:
Na obravnavanem območju PUP je izvedeno telefonsko 
omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe telefonsko 
omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem upravljavca 
telefonskega omrežja.

d) Toplovodno ogrevanje:
Na stavbnih zemljiščih območja obravnave v večini primerov še ni 
izveden sistem ogrevanja s sistemom daljinskega toplovodnega 
ogrevanja. Priključitev objektov je možna glede na priključne 
moči in energetske potrebe objektov. Pogoje za priključitev na 
toplovodni sistem podaja upravljavec toplovodnega omrežja 
na osnovi razpoložljivih kapacitet v omrežju z upoštevanjem 
priključnih moči novih objektov. V primerih, ko je priključevanje 
novih objektov na toplovodno omrežje neracionalno, je za 
ogrevanje objektov dopustna uporaba elektrike, plina, sončne 
energije in drugih alternativnih virov, ki dodatno ne onesnažujejo 
okolja, vendar ob predhodnem soglasju Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje. Pri ogrevanju novih objektov 
je potrebno upoštevati vso zakonodajo s področja graditve 
objektov in  vse podzakonske akte.

e) Plinovod:
Na obravnavanem območju PUP ni izvedenega primarnega in 
sekundarno plinovodnega omrežja. 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.

f) Električno omrežje:
Na obravnavanem območju PUP 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.

10. člen
(1) Z odlokom razglašeni kulturni spomeniki so:
a)   Spomenik z oznako Z 10, obeležje na hribu pri Sv. Jakobu 

v Velenju, na parceli št. 2889, k.o. Velenje, v  območju 
urejanja G 4/5;

b) Spomenik z oznako S 20, podružnična cerkev Sv. Jakob, 
na parceli št. 2893, k.o. Velenje, v območju urejanja G 
4/5;

c) Spomenik z oznako G 5 Limbar - Lilienberg, ostanki gradu 
v Zabrdu pri Velenju, na parceli št. 2941, k.o. Velenje, v 
območju urejanja G 4/5;

d)  Spomenik z oznako G 1, razvaline gradu Ekenštajn blizu 
razvaline Šaleškega gradu, na parceli št. 2345, k.o. 
Velenje, v območju urejanja G 4/8a. 

(2) Posegi v objekte in nepozidan prostor so dovoljeni le v 
skladu s pogoji iz soglasjem pristojne organizacije za varstvo  
kulturne dediščine.

11. člen
Merila in pogoji za varstvo okolja in zmanjševanje njegove 

ogroženosti

Varstvo okolja 

(1) S posegi v prostor se morajo izboljševati pogoji bivanja, 
odpravljajo naj se negativni vplivi obstoječih ureditev in v naprej 
preprečujejo negativni vplivi predvidenih posegov v prostor.

(2) Upoštevati je še naslednje pogoje:
-  novi objekti morajo biti odmaknjeni od obstoječih sosednjih 

objektov najmanj toliko, da so zagotovljeni higiensko - 
zdravstveni in požarno - varstveni pogoji;

-   novi objekti ne smejo imeti motilnih vplivov na okoliške 
objekte oziroma bivalne  in delovne pogoje v njih;

-   posegi se morajo izvajati enotno, enkratno, izjemoma v 
etapah, tako, da so uporabniki okoliških površin čim manj 
moteni;

- v objektih se ne sme načrtovati dejavnosti, ki bi kakorkoli 
vplivale na varovanje ali ogrožale varnost in premoženje 
ljudi, vsi posegi morajo biti usklajeni z varnostnimi in 
sanitarno tehničnimi predpisi;

- komunalne in druge odpadke je dovoljeno odlagati le na 
urejeno odlagališče odpadkov.

12. člen
Požarna varnost

Upoštevati je zahteve požarno - varstvene zakonodaje, zlasti 
pa:
- zagotoviti dostop interventnih vozil do objekta iz treh strani, 

izjemoma iz dveh, če so hiše v nizu;
- ceste, interventne poti in dostopi morajo biti izvedeni tako, 

da prenesejo osni pritisk vozil do 10 t, ter široke vsaj 3,5 
m;

- zagotoviti požarno vodo iz obstoječe in predvidene hidrantne 
mreže ter ostalih,  pomožnih  virov (vodnjaki, potoki);

- odmiki od parcelnih mejo morajo biti najmanj 1,5 m na eni 
strani ob pogoju dostopnosti s treh strani, širine 4,0 m;

- objekti morajo imeti dovolj zunanjega prostora za morebitno 
evakuacijo ljudi in blaga iz objektov;

- upoštevati razdaljo, čas prihoda in oddaljenost najbližje 
gasilne enote.

13. člen
Zaklanjanje

(1) Posebna zaklonišča se v obravnavanem območju ne bodo 
gradila, razen v primeru, če bo z drugim prostorskim aktom 
določeno drugače.

(2) Pri novih objektih na obravnavanih območjih je obvezna 
ojačitev plošče nad kletjo tako, da zdrži morebitno rušenje 
objekta nanjo. 

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V 
PROSTOR

14. člen
Novogradnja stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov

Poleg splošnih pogojev je upoštevati še naslednje:
- novogradnja je dovoljena le na geološko primernih 

zemljiščih;
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- z novogradnjo se lahko pozida največ 40 % površine 
parcele;

-   višina novozgrajenega objekta ne sme presegati višine 
obstoječih v območju.

15. člen
Novogradnja gospodarskih objektov 

Poleg splošnih je upoštevati še naslednje pogoje:
-   višina slemena gospodarskega objekta, hleva, skednja, 

kašče, strojne lope, kozolca, ne sme presegati 13 ,00 m 
oziroma ne sme presegati širine objekta;

-   novi kozolci naj bodo ponovitev tradicionalnih (razmerja, 
materiali, ipd.);

-   kokošnjaki, zajčniki in čebelnjaki naj ne presegajo višini 
3,60 m, praviloma naj bodo iz lesa.

16. člen
Dozidave in nadzidave obstoječih objektov

Poleg splošnih pogojev je upoštevati še naslednje:
-   novozgrajeni del pri stanovanjskih hišah ne sme skupaj z 

obstoječim delom presegati 50 % površine  parcele;
-   novozgrajeni del ne sme presegati višine obstoječega 

objekta;
-   višina nadzidanega dela ne sme presegati višine pretežne 

večine sosednjih objektov;
-  višina objekta z nadzidanim delom ne sme presegati 

oddaljenosti do najbližjega  sosednjega objekta;
-  svetloba v nadzidani del se lahko zagotavlja tudi skozi 

strešna okna, line, frčade, ipd.

17. člen
Sprememba namembnosti objektov

(1)  Pri spremembi namembnosti iz stanovanjske ali druge 
gospodarske v poslovno proizvodno ali storitveno  dejavnost je 
poleg splošnih, izpolniti še naslednje pogoje:
- da je urejen dostop, dovoz in parkiranje in po potrebi 

dostava;
- da je zagotovljena skladnost nove namembnosti z lego 

objekta, pomenom in arhitekturnimi kvalitetami;
- da nima motilnih vplivov na sosednje objekte, ne povzroča 

hrupa, smradu, velike dostave in obiska.

(2) Sprememba namembnosti podstrešij obstoječih 
stanovanjskih objektov in obstoječih gospodarskih objektov v 
stanovanjsko je dovoljena pod splošnimi pogoji.

18. člen
Postavitev ograj in živih mej

(1) Ograje ob parcelnih mejah je dovoljeno postavljati tako, 
da ne zmanjšujejo prometne varnosti in da dopuščajo redno 
vzdrževanje cest ter ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča 
razen, ko se načrtuje postavitev ograje več kot 1,50 m od 
parcelne meje. 

(2) Žive meje ali ograje so lahko do višine 100 cm, izjemoma 
pa tudi več s tem, da ne poslabšujejo bivalnih pogojev in ob 
pogojih iz predhodnega odstavka tega člena.
(3) Predvidene ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne, 
le v primeru, ko zakrivajo vizualno emisijo ali so protihrupna 

zaščita, so lahko masivne izvedbe. 

19. člen
Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav

(1) Dovoljena je gradnja in rekonstrukcija objektov javne 
infrastrukture, kot so cestno omrežje in naprave, vodovodno 
omrežje, kanalizacijsko omrežje, električno omrežje, omrežje 
telekomunikacijskih zvez in ostalih komunalnih naprav, skladno 
z usmeritvami prostorskih sestavin planskih dokumentov, 
ob upoštevanju splošnih pogojev iz tega odloka in pogojev 
upravljavcev posameznih infrastrukturnih objektov.

(2)  Pri rekonstrukciji komunalnih vodov se praviloma izbirajo 
obstoječe trase. Dovoljene so prestavitve komunalnih  vodov  
na nove trase pri novogradnjah. 

(3) Pri vseh spremembah javnih površin, posebej povoznih, je 
potrebno varovati obstoječo komunalno infrastrukturo. 

(4) 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.

20. člen
Postavitev spominskih obeležij

Lokacija za postavitev spominskih obeležij se izbere na podlagi 
vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora  tako, 
da se s postavitvijo dopolnjuje  prostor, ne ovira promet ter  
ne poslabšajo bivalni pogoji in varnost objekta, v kolikor je 
predvidena postavitev obeležja nanj.

V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE POSAMEZNIH  
OBMOČIJ UREJANJA

21. člen
Območje urejanja G 4/1

(1) Na površinah poraslih z gozdom so dopustni le posegi 
za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča 
ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorjih plinovoda in daljnovoda so dopustni posegi 
za vzdrževanje objektov in naprav obeh energetskih vodov in 
sanacijo površin.

(3) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dopustna 
stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba 
namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov.

(3) Dovoljeni so posegi za izgradnjo javne komunalne 
infrastrukture, ne glede na namembnost zemljišč. 

(4) Za vse gradbene posege v območju varovalnega pasu 
plinovoda je potrebno soglasje upravljavca plinovoda, za 
posege na stavbno zemljišče v območju varovalnega pasu 
daljnovoda, pa tudi soglasje upravljavca daljnovoda. 
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22. člen
Območje urejanja G 4/2

Na površinah poraslih z gozdom so dopustni le posegi za 
gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča 
ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi 
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, 
skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

23. člen
Območje urejanja G 4/3a, b

(1) V gozdu s posebnim namenom (G30-021 do G30-024) so 
dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje 
ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda  so dopustni posegi za vzdrževanje 
elektroenergetskega voda in sanacija površin v varovalnem 
pasu.

(3) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dopustna 
stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba 
namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov.

24. člen
Območje urejanja G 4/4

(1) V gozdu s posebnim namenom (G30-028) so dopustni le 
posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti 
ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti 
zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob 
izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda in plinovoda so dopustni posegi za 
vzdrževanje elektroenergetskega voda in plinovoda ter sanacija 
površin v varovalnem pasu.

(3) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti 
obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.

25. člen
Območje urejanja G 4/5

(1) Pretežni del območja je gozd s posebnim namenom 
(G30-036 in G30-037). V gozdu s posebnim namenom so 
dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje 
ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 

Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.
 
(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje 
elektroenergetskega voda in  sanacija površin.

(3) V območju vodohramov (Straža, Staro Velenje) so 
dopustni posegi za potrebe vzdrževanja objektov in naprav ter 
rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav.

(4)  Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti 
obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.

(5) V območju spomenikov kulturne dediščine (ostanki gradu 
Limbar-Lilienberg, cerkev sv. Jakoba in spomenik NOB) so 
dopustni posegi za varovanje, vzdrževanje in prezentacijo 
spomenikov.

26. člen
Območje urejanja G 4/6

(1) Območje je pretežno gozd s posebnim namenom (G30-
046). V gozdu s posebnim namenom so dopustni le posegi 
za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča 
ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi 
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, 
skladno z zakonsko predpisanim postopkom.
 
(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje 
elektroenergetskega voda in sanacija površin.

(3)  Dopustni so posegi za odkrivanje in obeleženje grobišč 
povojnih žrtev. Za celovito ureditev je potrebno predhodno 
izdelati posebne strokovne podlage.

(4)  Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti 
obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.

(5) Na območju je dopustna gradnja in vzdrževanje rekreacijskih 
in planinskih poti, postavitev označevalnih tabel ter postavitev 
razglednega stolpa na Kožlju.

27. člen
Območje urejanja G 4/7

(1) Območje je v celoti gozd s posebnim namenom (G30-
057). V gozdu s posebnim namenom so dopustni le posegi 
za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča 
ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi 
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, 
skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti in 
orodij za rekreacijo v gozdu.
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28. člen
Območje urejanja G 4/8a, b, c, d, e

(1) Območja so pretežno gozd s posebnim namenom (G30-
052, G30-054 in G30-055). V gozdu s posebnim namenom so 
dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje 
ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.

(3) V območju urejanja G 4/8a so ostanki gradu Ekenštajn. V 
območju gradu so dopustni posegi za zaščito in prezentacijo 
ostankov gradu.

29. člen
Območje urejanja G 4/9

(1) Območja je gozd, del s posebnim namenom, z oznako 
G30-059. V gozdu so  dopustni le posegi za gospodarjenje 
z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen 
v primeru spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana 
Mestne občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim 
postopkom.
 
(2) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.

30. člen
Območje urejanja G 4/10

(1) Območja je gozd, vzhodni del gozd s posebnim namenom. 
V gozdu so  dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. 
Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru 
spremembe namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb 
in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Mestne 
občine Velenje ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta 
Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim 
postopkom.
 
(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje 
elektroenergetskega voda in sanacija površin.

(3) Dovoljeni so posegi za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo 
javne komunalne infrastrukture, ne glede na namembnost 
zemljišč. 

(4) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.

31. člen
Območje urejanja G 4/11

(1) Območja je gozd, pretežno s posebnim namenom. V gozdu 
so  dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev 

prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje 
ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje 
elektroenergetskega voda in sanacija površin.

(3) Dovoljeni so posegi za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo 
javne komunalne infrastrukture, ne glede na namembnost 
zemljišč. 

(4) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.

(5) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti 
obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.

32. člen
 Območje urejanja G 4/12

(1) Območja je pretežno gozd. V gozdu so  dopustni le posegi 
za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča 
ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob izdelavi 
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, 
skladno z zakonsko predpisanim postopkom.
 
(2) V koridorju daljnovoda in plinovoda so dopustni posegi za 
vzdrževanje elektroenergetskega voda in plinovoda ter sanacija 
površin v varovalnem pasu.

(3) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.

33. člen
Območje urejanja K 4/1

(1) Pretežni del območja urejanja je najboljše kmetijsko 
zemljišče, na obravnavanem območju pa so tudi gozdovi s 
posebnim namenom ter posamezna stavbna zemljišča.

(2) Na območjih gozdov s posebnim namenom so dopustni le 
posegi za gospodarjenje z gozdom Sprememba namembnosti 
ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti 
zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje ali ob 
izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(3) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč na obravnavanem 
območju so dopustne le gradnje kmetijskih objektov, ki 
neposredno služijo kmetijski proizvodnji in gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov skladno z Uredbo. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča ob izdelavi Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko 
predpisanim postopkom.

(4) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, nadzidave 



10. maj 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 34/ stran 47

            31. seja Sveta Mestne občine Velenje

obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih objektov so 
dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih zemljiščih.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

(8) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih 
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(9) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 
kmetijskih zemljišč.

(10) Na območjih gozdov in kmetijskih zemljišč je dopustna 
gradnja javne infrastrukture ob predhodnem soglasju Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(11) V varovalnem pasu javne komunalne infrastrukture so 
dopustni posegi za novogradnje, vzdrževanje in rekonstrukcijo 
javne infrastrukture ter sanacija površin.

34. člen
Območje urejanja K 4/2a, b, c

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 33. 
členu tega odloka.

35. člen
Območje urejanja S 4/20d, e, f

(1) Vsa tri območja urejanja so po prostorskih sestavinah 
družbenega plana Mestne občine Velenje pretežno namenjena 
za individualno stanovanjsko gradnjo. Na obravnavanih stavbnih 
zemljiščih je dopustna gradnja stanovanjskih in počitniških 
objektov, gospodarskih poslopij, kmetijskih objektov, poslovnih, 
servisnih, obrtnih objektov, dopustne so dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije obstoječih objektov, porušitve obstoječih 
objektov ter sprememba namembnosti obstoječih objektov ali 
njihovih delov,  skladno s splošnimi pogoji in merili iz prejšnjih 
členov tega odloka.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dopustna gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov skladno s pogoji in merilih iz Uredbe.

(3) Pri gradnji komunalne infrastrukture je kot strokovne 
podlage za komunalno ureditev območja S4/20e in S4/20f 
in za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje za ureditev 
komunalne infrastrukture na območju Zgornjega Šaleka, 
smiselno upoštevati idejni projekt z naslovom: Infrastruktura 
na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Mestni občini 
Velenje, št. projekta: 5659, izdelovalec BRP- Konstrukcijski biro 
Skornšek d.o.o., Velenje; avgust 2007.

36. člen
Območje urejanja R 4/1a

(1) Območje urejanja je del širšega območja rekreacijske 
cone Trebeliško in je pretežno poraslo z gozdom. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje 
ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, porušitev obstoječih 
objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov ali 
njegovih delov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

37. člen
Območje urejanja R 4/1c

(1) Območje urejanja je širše območje obstoječega smučišča 
v Šaleku. Znotraj območja se nahaja tudi obstoječa kmetija 
s spremljajočimi gospodarskimi objekti. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti zemljišča ob izdelavi sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje 
ali ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.
 
(2) V območju urejanja so dopustni posegi za urejanje 
smučarske proge, vzdrževanje vlečnice in objekta ter za 
vzdrževanje obstoječe javne infrastrukture.

(3) Na obstoječem območju urejanja je dovoljena gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe športa in 
rekreacije in spremljajočih objektov za delovanje obstoječega 
smučišča, pod pogojih iz Uredbe.

(4) Za območje urejanja je v primeru spremembe namembnosti 
celotnega območja ali njegovega posameznega dela, predvidena 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, skladno 
z zakonsko predpisanim postopkom. Predhodno je potrebno 
izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus) ter 
nanj pridobiti pogoje in mnenje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
(1) Pri varovanju varovalnih gozdov je potrebno upoštevati 
Odlok o razglasitvi gozdov za trajno varovane gozdove v  
Mestni občini Velenje.
(2) Namensko rabo območij gozdov je mogoče spremeniti le 
s spremembo in dopolnitvijo prostorskih sestavin družbenega 
plana Mestne občine Velenje ali Občinskega prostorskega 
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načrta Mestne občine Velenje.

(3) Za vse posege v varovane gozdove je potrebno predhodno 
pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.

39. člen
(1) Da bi se zavarovali vodni viri pred onesnaženjem, je pri 
posegih v varstvene pasove varovanja 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, ki nimajo določenih varstvenih pasov.

(3) Obvezna je ohranitev in obnavljanje obstoječih hišnih 
vodnjakov.

40. člen
Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih 
objektov, ki jih opredeljuje Uredba. 

41. člen
Odlok o PUP in kartografska dokumentacija je stalno na vpogled 
v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in Upravni 
enoti Velenje.

42. člen
To uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za odprti prostor planske celote 04 vsebuje:

-   Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor 
planske celote 04, za območja urejanja z oznako G4/1, 
G4/2, G4/3a, G4/3b,  G4/4, G4/5, G4/6, G4/7, G4/8a, 
G4/8b, G4/8c, G4/8d, G4/8e, G4/9, G4/10, G4/11, G4/12, 
K4/1, R4/1a  in S4/28 – zeleni PUP:  št. projekta 1029/96-
PUP, izdelal Zavod za urbanizem Velenje, septembra 1996 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 02/1998); 

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih 
pogojih za odprti prostor planske celote 04, za območja 
urejanja z oznako G4/1, G4/2, G4/3a, G4/3b,  G4/4, G4/5, 
G4/6, G4/7, G4/8a, G4/8b, G4/8c, G4/8d, G4/8e, G4/9, 
G4/10, G4/11, G4/12, K4/1, R4/1a  in S4/28 – zeleni PUP 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 01/2002);  

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih 
pogojih za odprti prostor planske celote 04, za območja 
urejanja z oznako G4/1, G4/2, G4/3a, G4/3b,  G4/4, G4/5, 
G4/6, G4/7, G4/8a, G4/8b, G4/8c, G4/8d, G4/8e, G4/9, 
G4/10, G4/11, G4/12, K4/1, R4/1a  in S4/28 – zeleni PUP 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 19/2004);  

-     Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih 
pogojih za odprti prostor planske celote 04 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 25/2009).  

43. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem 
vestniku občine Velenje.

Številka: 350-03-0007/2001-300
Datum:   
                                                                                             
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 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 05; naselja Kavče, Podkraj 
(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna 

(PUP 05)

 (Uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje 
planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), 
Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05). Sestavni del odloka o 
PUP 05 je kartografska dokumentacija z naslovom: Prostorski 
ureditveni pogoji za območje planske celote 05, naselja Kavče, 
Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05), ki 
jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje, 
številka projekta: 350-03-0006/2001-300/KD, novembra 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 nadaljnjem 
besedilu: odlok o prostorskih sestavinah plana Mestne občine 
Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004).

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji planske celote 05 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 posegov v zavarovana in varstvena območja 

ter
-  merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z 

delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.
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II. OBMOČJE OBRAVNAVE

3. člen
Planska celota 05, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, sestavljajo naslednja območja urejanja v naseljih Kavče, Podkraj 
(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna:

Oznaka območja      Prevladujoča namembnost 

Ureditveno območje naselja Kavče 1
S5/1a       stanovanjska

Ureditveno območje naselja Kavče 2
S5/1b       stanovanjska

Ureditveno območje naselja Podkraj -Zabrdo
S5/2a       stanovanjska    
Ureditveno območje naselja Zabrdo
S5/2b       stanovanjska    
    
Ureditveno območje naselja Tajna
S5/3       stanovanjska

Ureditveno območje naselja Podgorje
S5/4       stanovanjska    

Druga ureditvena območja - kmetijska
K5/1a, b       kmetijska
K5/2a, b       kmetijska
K5/3       kmetijska
K5/4       kmetijska

Druga ureditvena območja - gozd
G5/1       gozd    

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 iz 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 05 so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje 
počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih, trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, 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 prizidave, 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 Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna.
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(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano 
stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1.500 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) Na stavbnih zemljiščih in na obstoječih in predvidenih 
objektih je dopustna namestitev elementov za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije (sončni kolektorji, naprave za 
izkoriščanje vetra, itd.), če pri tem ne nastopajo moteči vplivi na 
bližnje in širše okolje, še posebej na bivalne pogoje sosednjih 
objektov. Izjemoma je dopustna gradnja energetskih objektov, 
ki uporabljajo obnovljive vire energije tudi izven stavbnih 
zemljišč. V primeru namestitve tovrstnih elementov in naprav, 
si mora investitor na projekt namestitve tovrstnih elementov in 
naprav, pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje. 

6. člen
(1) Na območjih stavbnih zemljiščih (poselitvenih območjih) v 
planski celoti 05 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 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 05, 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 05 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 05 (na stavbnih 
zemljiščih) je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov. Podrobnejši  pogoji in merila za gradnjo  nezahtevnih 
in enostavnih objektov so določena v Uredbi.”

8. člen
Oblikovanje zunanje podobe objektov

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 
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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 20 m. Izjemoma je v pasu 20 
m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je nadzidan), 
je 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 20 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, višina objekta, naklon ter 
obliko streh in smer slemena novopredvidenega 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, prizidav, 
nadzidav obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih 
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;

-  odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega 
objekta, razen v primeru gradnje enostavnega ali 
nezahtevnega objekta in 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;

-  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 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 oz. prizidave 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. Ta merila (odmik 
minimalno 1,00 m od sosednje parcele, brez soglasja 
lastnika sosednje parcele) veljajo tudi za gradnjo nepokritih 
parkirišč ob stanovanjskih in drugih objektih;

-  gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji iz 
Uredbe. Dopustna je postavitev ograj tudi na parcelno 
mejo, vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.

10. člen
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le 
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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, 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.

12. člen
Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije 
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem 
območju PUP 05 je dopustna le ob predhodno pridobljenem 
soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

13. 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.

14. člen
Kioski, namenjeni storitvenim dejavnostim, naj bodo nameščeni 
na javnih površinah tako, da ne bo oviran promet. Površina 
funkcionalnega zemljišča za kiosk naj bo prilagojena kiosku 
in predvideni namembnosti. Najmanjša površina je lahko 3,50 
m2, največja pa praviloma do 10,00 m2.

15. 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

16. člen
Kavče 1 in 2:  območji urejanja S5/1a, b
(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) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

17. člen
Podkraj – Zabrdo in Zabrdo:  območji urejanja S5/2a, b
(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 
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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)  Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

18. člen
Tajna: območje urejanja S5/3
(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)  Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg 
v prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5)  Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

19. člen
Podgorje: območje urejanja S5/4
(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)  Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg 
v prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5)  Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

20. člen
Druga območja urejanja - kmetijska

Območje urejanja K5/1a,b
(1)  Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, 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 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.«

(7) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.”

21. člen
Območje urejanja K5/2a, b

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 20. 
členu tega odloka.

22. člen
Območje urejanja K5/3

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 20. 
členu tega odloka.

23. člen
Druga območja urejanja - gozd

Območje urejanja G5/1

(1) Novogradnje samostojnih objektov niso dopustne.

(2) V območju urejanja so dopustne dozidave, nadzidave, 
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rekonstrukcije obstoječih objektov, rušitve obstoječih objektov 
in spremembe namembnosti obstoječih objektov na stavbnih 
zemljiščih.

(3) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 
skladno z določili iz Uredbe in v skladu s splošnimi pogoji iz 
tega odloka.

(4) Posegi v območje kulturnega spomenika – grad Limbar 
(Lilienberg) se morajo izvajati le ob sodelovanju s pristojno 
službo za varstvo kulturne dediščine.

VI. VELIKOST IN OBLIKA  PARCEL

24. 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 takšnemu objektu.

(2) Parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru pogojnih 
primernih tal za gradnjo je potrebno pred pričetkom gradnje 
pridobiti geološke pogoje v zvezi z načrtovano gradnjo.

(3) Velikost posameznih parcel naj bistveno ne odstopa od 
okoliških gradbenih parcel. Velikost gradbene 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 tega 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 tega 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.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ

25. člen
Komunalna infrastruktura

(1)  Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča oziroma 
gradbene 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 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 neonesnažene 
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, 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.
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(2) Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 10 
kV in 20 kV vodov ni možna. 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.

(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

(1) 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.

VIII. MERILA IN POGOJI GLEDE POSEGOV V 
INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

26. člen
Vrste varovalnih pasov
(1) Če ni s posebnim predpisom določeno drugače so varovalni 

pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture  na območju 
PUP 05 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 



           10. maj 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 56  / Številka 34

31. seja Sveta Mestne občine Velenje

voda.

27. člen
Primarne komunalne in energetske napeljave

(1) Kanalizacija v območjih naselij bo potekala v rezervatih cest. Predvidenemu kanalizacijskemu kolektorju Kavč iz območja S 
5/1a v območje K5/1a se določa pas širine 8 m. 

(2) Primarni vodovod v Šentilj bo položen skladno z merili in pogoji izdelanega lokacijskega načrta (Odlok objavljen v uradnem 
vestniku občine Velenje, št. 3/87). Vodovodu je določen pas širine 8 m.
 
(3) Območje planske celote 05 prečkajo daljnovodi oziroma varstveni pasovi daljnovodov visoke napetosti:

KV   Ime in oznaka  Območje prečkanja________________                               

380 (400)  Šoštanj-Podlog  G5/2b  

220   Šoštanj-Podlog  G5/2b

110   Šoštanj-Podlog  S5/1a, S5/2, K5/1a, K5/1b, K5/2a, K5/2b, K5/4

110   Šoštanj-Dravograd K5/4

28. člen
Pri vseh rezervatih predvidenih primarnih komunalnih napeljav in elektroenergetskih daljnovodnih koridorjih je možna delna 
sprememba v višini in dolžini rezervata, pod pogoji in soglasju upravljavca posameznega komunalnega voda. V območju varstvenih 
pasov in rezervatov primarnih infrastrukturnih koridorjev ni dovoljena gradnja objektov, razen pod posebnimi pogoji, ki jih določa 
upravljavec posameznega komunalnega voda v svojem soglasju.

IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLJENIH VREDNOT ČLOVEKOVEGA 
OKOLJA

29. člen
(1) Pri celotnem gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja in gozdarstvo, prenova, novogradnja, vzdrževalni ukrepi 
vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracijah, vzdrževanju omejkov in drugega vaškega zelenja) se določa pogoj 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);
-  da se ohranja krajinsko-oblikovna struktura rabe prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter zaščiti gozdni rob.

(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 prostoru in rabi ter upošteva naravne značilnosti prostora (materiali, 
vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah). Okolica se lahko zasadi samo 
v avtohtono vegetacijo, vnašanje neavtohtonih okrasnih vrst ter eksotičnega drevja in grmičevja ni dovoljeno.

30. člen
Namensko rabo obstoječih kmetijskih zemljišč je mogoče spremeniti le, če zato obstajajo širši družbeni interesi, ugotovljeni v 
zakonsko predpisanem postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Velenje ali pri 
izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje. 

31. 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.

32. 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 (Odlok objavljen v uradnem vestniku občine Velenje, 
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št. 10/83) in vsi ostali odloki o razglasitvi kulturne dediščine.

(2) Za vse posege v prostor (pozidan in nepozidan), ki je 
opredeljen kot kulturna dediščina ali spomenik velja, da se 
morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo za 
varstvo naravne in kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in 
izda soglasje. 

(3) Upošteva se tudi dediščina, ki ni razglašena, a je sestavni 
del kulturne dediščine. 

33. člen
(1) Območja in objekti razglašenih kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov:
G5  – ostanki gradu Limbar (Lilienberg), v območju G 5/1;
Z15 – sušilnica kmeta Klavža v Tajni, v območju K 5/5.

(2) Etnološki spomeniki:
-  Kavče, hišna št. 46.

(3) Zgodovinski spomeniki:
-  Spominska plošča padlim kurirjem kraja Kavče, pri Naveršniku, 
   Kavče 30;
-  Spominski kamen padlemu prvoborcu na Einclovem vrhu.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih 
objektov, ki jih opredeljuje Uredba. 

35. člen
Odlok o PUP 05  in kartografska dokumentacija, ki je sestavni 
del tega odloka, je stalno na vpogled v Uradu za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje in Upravni enoti Velenje.

36. člen
To uradno prečiščeno besedilo Odloka o PUP 05 vsebuje:

-   Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 05, ki vključuje ureditvena območja naselij Kavče, 
Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in 
Lokovica z zloženimi deli (Uradni vestnik občine Velenje, 
št. 11/88);

-   Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje planske celote 05; krajevne skupnosti Kavče – 
Podkraj, Pesje in Lokovica (Uradni vestnik občine Velenje, 
št. 9/93);

-  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, ki 
vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj 
(zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica 
(za del območja v Mestni občini Velenje), (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 1/02);

-  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, ki 
vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj 
(zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica 
(za del območja v Mestni občini Velenje), (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 19/04);

-   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja 

Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 26/06);

-   Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, 
Podgorje in Tajna – Uradno prečiščeno besedilo (UPB-1, 
Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 06/08);

-   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 05; 
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in 
Tajna - PUP 05 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 
20/09).

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

Številka: 350-03-0006/2001-300 
Datum:   
       
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 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 06; 
naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, 

Silova in Laze (PUP 06)

(Uradno prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje planske 
celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova 
in Laze (PUP 06). Sestavni del odloka o PUP 06 je kartografska 
dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni pogoji za 
območje planske celote 06, naselja Arnače ter razložena 
naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06), ki jo je izdelal Urad 
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za okolje in prostor Mestne občine Velenje, številka projekta: 350-03-0003/2001-300/KD, novembra 2009.
 
(2) Sestavni del odloka o PUP 06 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).

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji planske celote 06 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 posegov v zavarovana in varstvena območja ter
-  merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

II. OBMOČJE OBRAVNAVE

3. člen
Planska celota 06, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, sestavljajo naslednja območja urejanja v naseljih Arnače ter razloženih 
Naseljih Ložnica, Silova in Laze:

Oznaka območja       Prevladujoča namembnost

Ureditveno območje naselja Šentilj 1
S6/1a        stanovanjska 
S6/1b (morfološki enoti 1A/1; 3A/1)     stanovanjska, kmetijska
S6/1c        stanovanjska, kmetijska

C6/1  (morfološke enote 3A/2; 3A/3, 3B/1, 5A/1)   centralne dejavnosti,     
        vzgoja in izobraževanje,
        šport in rekreacija,
        poslovna dejavnost

Ureditveno območje naselja Šentilj 2
S6/2        stanovanjska, kmetijska    

Ureditveno območje naselja Podkoželj
S6/3a        stanovanjska, kmetijska    

Ureditveno območje naselja Laze 1
S6/3b        stanovanjska, kmetijska

Ureditveno območje naselja Laze 2
S6/3c        stanovanjska, kmetijska
D6/1        stanovanjska kmetijska, 
        območje varovane kulturne dediščine

Ureditveno območje naselja Silova 1
S6/4a        stanovanjska, kmetijska
   
Ureditveno območje naselja Silova 2
S6/4b        stanovanjska, kmetijska
      
Ureditveno območje naselja Kote 1
S6/5a        stanovanjska, kmetijska  

Ureditveno območje naselja Kote 2
S6/5b        stanovanjska, kmetijska 
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Ureditveno območje naselja Ložnica
S6/6        stanovanjska, kmetijska    

Druga ureditvena območja – kmetijska
K6/1
K6/2a, K6/2b, K6/2c, K6/2d in K6/2e    kmetijska             

Druga ureditvena območja – gozd
G6/1        gozd            
G6/2        gozd, kmetijska

4. člen
Morfološke enote kot delovni pripomoček, na osnovi katerih so opredeljena merila in pogoji v posameznih območjih urejanja, so z 
urbanističnimi karakteristikami opredeljeni prostorski deli, ki sestavljajo območja urejanja v ureditvenem območju naselja Šentilj. 
So naslednja:

Območja po morfološki opredelitvi   prostostoječe    strjeno
  A     B  

-območje individualne stanovanjske gradnje   1A    1B
-območje centralnih dejavnosti    3A    3B
-parkovne športne in rekreacijske površine   5A

5. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja so razvidne iz kartografske dokumentacije iz 1. člena odloka o PUP 06.

III. SPLOŠNE DOLOČBE ZA PROSTORSKO UREJANJE OBMOČJA

6. člen

Gradnja znotraj ureditvenih območij naselij in na drugih stavbnih zemljiščih

(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 06 so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje 
počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih, trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, 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 prizidki, 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 Šentilj 1, Šentilj 2, Laze 1, Laze 2, Silova 1, Silova 2, Kote 1, 
Kote 2  in Ložnica.

(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1.500 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) Na stavbnih zemljiščih in na obstoječih in predvidenih objektih je dopustna namestitev elementov za izkoriščanje obnovljivih 
virov energije (sončni kolektorji, naprave za izkoriščanje vetra, itd.), če pri tem ne nastopajo moteči vplivi na bližnje in širše okolje, 
še posebej na bivalne pogoje sosednjih objektov. Izjemoma je dopustna gradnja energetskih objektov, ki uporabljajo obnovljive vire 
energije tudi izven stavbnih zemljišč. V primeru namestitve tovrstnih elementov in naprav, si mora investitor na projekt namestitve 
tovrstnih elementov in naprav, pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 
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7. člen
(1) Na območjih stavbnih zemljiščih (poselitvenih območjih) v 
planski celoti 06 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 so razvidni iz 
kartografske dokumentacije 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 06, 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 ne 
bivalnih objektov, nezahtevnih in enostavnih 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.

8. člen
(1) Novogradnje objektov glede dopustnih dejavnosti iz 7. 
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 06 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 06 (na stavbnih 
zemljiščih) je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov. Podrobnejši  pogoji in merila za gradnjo  nezahtevnih 
in enostavnih objektov so določena v Uredbi.

9. člen
Lega objektov na zemljišču

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, prizidki, nadzidav 
obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih 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;

-  odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega 
objekta, razen v primeru gradnje enostavnega ali 
nezahtevnega objekta in 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;

-  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 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 
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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 oz. prizidka 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. Ta merila (odmik 
minimalno 1,00 m od sosednje parcele, brez soglasja 
lastnika sosednje parcele) veljajo tudi za gradnjo nepokritih 
parkirišč ob stanovanjskih in drugih objektih;

-  gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji iz 
Uredbe. Dopustna je postavitev ograj tudi na parcelno 
mejo, vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.

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, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati 
le nujna vzdrževalna dela. V varovanih pasovih ostalih 
obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe 
namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec ceste. V 
varovanih pasovih notranjega cestnega omrežja so dovoljeni 
posegi, ki ne slabšajo prometnih pogojev.

12. člen
Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije 
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem 
območju PUP 06  je dopustna le ob predhodno pridobljenem 
soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

13. člen
(1) Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega značaja 
(cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV zvez, male 
HE, 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.

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 postavljeni 
tako, da ne slabšajo lokalnih pogojev in varnosti objekta.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV

15. člen
Ureditveno območje Šentilj 1: območja urejanja S6/1a, b, c in 
C6/1

(1) Območje urejanja S6/1a je namenjeno gradnji individualnih 
stanovanjskih objektov, ter komunalne infrastrukture za 
individualno gradnjo. Dovoljene so novogradnje stanovanjskih 
objektov, 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. Za umestitev 
predvidenih stanovanjskih objektov in komunalne infrastrukture 
v prostor je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne 
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podlage (lokacijski preizkus) za katere si mora investitor pridobiti 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 
Pri izdelavi posebnih strokovnih podlag naj se kot strokovna 
podlaga smiselno uporabi Zazidalni načrt Šentilj – programski 
del (odlok objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 
13/83 in 10/86).

(2) Območji urejanja S6/1b in S6/1c sta pretežno namenjena 
individualni stanovanjski gradnji:  
a)  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. 

b)  Dovoljena je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 
in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta. 

c)  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. 

d)  V morfološki enoti 3A/1 (območje obstoječega gasilskega 
doma) so dovoljeni posegi za potrebe normalnega 
funkcioniranja dejavnosti, dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije in sprememba namembnosti gasilskega 
doma. 

e)  Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

(3) Območje urejanja C6/1 
a)  Morfološke enote 3A/2, 3A/3, 3B/1 in 5A/1 - pretežno 

namenjeno centralnim dejavnostim, vzgoji in izobraževanju, 
cerkvi in pokopališču ter športno rekreacijski dejavnosti:

b)  V morfološki enoti 3A/2 so dovoljeni posegi po merilih iz 7. 
člena tega odloka.

c)  V morfološki enoti 3B/1 so predvideni posegi v prostor za 
razvoj centralnih dejavnosti naselja Šentilj. Dopustne so 
dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov. 
Dopustne so porušitve obstoječih objektov in izgradnja 
novih objektov za šolstvo in izobraževanje s spremljajočimi 
objekti in zunanjo ureditvijo, gradnja trgovskih, gostinskih, 
servisnih, poslovnih, upravnih in turističnih objektov ter 
objektov za šport in rekreacijo. Za večje posege v prostor 
morajo biti za območje morfološke enote izdelane posebne 
strokovne podlage (lokacijski preizkus) za katere si mora 
investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

č)  Novogradnje v morfološki enoti z oznako 3A/3 niso 
dopustne. Dovoljene so dozidave in rekonstrukcije 
obstoječih objektov ter postavitev nadstrešnice ob obstoječi 
mrliški vežici. Posegi v objekt cerkve, v neposredni okoliški 
prostor ter v območje pokopališča so dopustni le na podlagi 
predhodnih pogojev in soglasja pristojnega  Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.

d)  V morfološki enoti 5A/2 so dovoljeni posegi za namene 
športa in rekreacije, le na podlagi predhodno izdelanih 
posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) za 
katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje 
in prostor Mestne občine Velenje. V tej enoti je dopustna 
izgradnja spremljajočih objektov, ki služijo za namene 
športa in rekreacije.

16. člen
Ureditveno območje Šentilj 2: območje urejanja S6/2

(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) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

17. člen
Ureditveno območje Podkoželj: območje urejanja S6/3a

(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) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

18. člen
Ureditveni območji Laze 1 in Laze 2: območja urejanja S6/3b, 
c in D6/1

(1) V območjih urejanja S6/3b,c je dovoljena novogradnja 
stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, 
gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s 
spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije 
obstoječih objektov in odstranitve 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 S6/3b,c je dovoljena 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) V območjih urejanja S6/3b,c so dovoljene spremembe 
namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v 
delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost, če z novim 
posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico na 
sosednje objekte.

(4) V območju urejanja D6/1 so dovoljene gradnje stanovanjskih, 
počitniških, kmetijskih, gospodarskih, nezahtevnih in 
enostavnih objektov. Dovoljeni so posegi v prostor, ki bistveno 
ne spreminjajo namena in zunanjosti obstoječih objektov 
(dozidave, prizidki in rekonstrukcije). Vsi posegi v območju 
varstvenega pasu kulturnega spomenika (grad Švarcenštajn) 
so dopustni le ob predhodnih pogojih in soglasju pristojnega 
zavoda za varstvo kulturne dediščine. Priporoča se izdelava 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za celotno 
območje urejanja. Za vse posege v območje urejanja D6/1 si 
mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

(5) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(6) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

19. člen
Ureditvena območja Silova: območja urejanja S6/4a, b in 
S6/5a,b

(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) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

20. člen
Ureditveno območje Ložnica: območja urejanja S6/6

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji kot so opisani v 19. 
členu tega odloka.

21. člen
Območja urejanja K6/1 in K6/2a, b, c, d, e

(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, 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 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) Na območju kmetijskih zemljišč, ob ureditvenem območju 
Šentilj 1, je dovoljena izgradnja čistilne naprave in celovitega 
kanalizacijskega sistema za čiščenje odpadnih vod iz 
ureditvenega območja naselja Šentilj. Na kmetijskih zemljiščih 
je dopustna gradnja bioloških čistilnih naprav za posamezna 
ureditvena območja naselij in posamezna  območja stavbnih 
zemljišč, skladno z zakonsko predpisanimi določili za gradnjo 
tovrstnih objektov.

(7) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 
kmetijskih zemljišč.

(8) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.

22. člen
Območje urejanja G6/1 in G6/2

(1) Novogradnje samostojnih objektov na območju gozdnih 
zemljišč niso dopustne.



           10. maj 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 64  / Številka 34

31. seja Sveta Mestne občine Velenje

(2) V območju urejanja G6/2 (na obstoječih stavbnih zemljiščih) 
so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, počitniških 
objektov, zidanic, gospodarskih in kmetijskih objektov, dozidave, 
nadzidave, rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe 
namembnosti obstoječih objektov.

(3) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 
skladno z določili iz Uredbe in v skladu s splošnimi pogoji iz 
tega odloka.

V. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA 
NOVOGRADENJ

23. člen
Oblikovanje zunanje podobe objektov

Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na območju 
planske celote 06 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 20 m. Izjemoma je v 
pasu 20 m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je 
nadzidan), je 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 20 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, višina objekta, naklon ter 
obliko streh in smer slemena novopredvidenega 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 MO 
Velenje.

VI. MERILA ZA DOLOČANJE PARCEL IN ZEMLJIŠČ, 
NAMENJENIH ZA GRADNJO

24. člen
(1) Zemljiška parcela namenjena za gradnjo 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 zemljiških  parcel za gradnjo. Velikost parcele za 
gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, gospodarskih, 
trgovskih, gostinskih objektov in objektov centralnih dejavnosti 
je minimalno 400 m2, ob upoštevanju dopustne stopnje 
izkoriščenosti zemljišča in predpisanih odmikov objektov od 
sosednjih parcel iz 9. člena odloka.

(4) Velikost gradbene parcele za gradnjo počitniškega objekta je 
minimalno 300 m2, ob upoštevanju , ob upoštevanju dopustne 
stopnje izkoriščenosti zemljišča in predpisanih odmikov objektov 
od sosednjih parcel iz 9. člena odloka.

(5) Obstoječih zemljiških parcel za predvideno gradnjo ni mogoče 
deliti na manjše zemljiške 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.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ

25. člen
Komunalna infrastruktura



10. maj 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 34/ stran 65

            31. seja Sveta Mestne občine Velenje

(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča oziroma 
parcele za gradnjo 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 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 vodo tesno 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.

(9) Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja bioloških  
čistilnih naprav za odvajanje fekalnih odplak iz gospodinjstev in 
kanalizacijskega sistema, ob upoštevanju ustreznih odmikov 
od stavbnih zemljišč in da se z gradnjo tovrstnih naprav ne 
poslabšajo bivalni pogoji v obstoječih stanovanjskih objektih.

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, 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 možna. 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.

(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

(1) Ogrevanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav je 
predvideno individualno za vsak objekt posebej. Pri izbiri načina 
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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.

VIII. MERILA IN POGOJI GLEDE POSEGOV V 
INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

26. člen
Vrste varovalnih pasov
(1) Če ni s posebnim predpisom določeno drugače so varovalni 
pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture  na območju 
PUP 06 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 
upravljalci 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 prosto zračnega 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.

27. člen
Pri vseh rezervatih predvidenih primarnih komunalnih napeljav 
in elektroenergetskih daljnovodnih koridorjih je možna delna 
sprememba v višini in dolžini rezervata, pod pogoji in soglasju 
upravljavca posameznega komunalnega voda. V območju 
varstvenih pasov in rezervatov primarnih infrastrukturnih 
koridorjev ni dovoljena gradnja objektov, razen pod posebnimi 
pogoji, ki jih določa upravljavec posameznega komunalnega 
voda v svojem soglasju.

IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE 
NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLJENIH VREDNOT 
ČLOVEKOVEGA DELA

28. člen
(1) Pri celotnem gospodarjenju s prostorom (kmetijska 
proizvodnja in gozdarstvo, prenova, obnova, novogradnja, 
vzdrževalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro in 
hidromelioracijah, vzdrževanju omejkov in drugega vaškega 
zelenja) se določa pogoj varovanja naravnih prvin:
-  da se ohranja krajinski vzorec naravnih prvin in njegova 

površinska in volumenska razmerja ter fiziografska in 
ekološka struktura krajine (predvsem mikrovegetacijski 
elementi  in specifične biocenoze);

-  da se ohranja krajinsko-oblikovna struktura rabe prostora 
(razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter zaščiti gozdni 
rob.

(2) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja 
(sanacije plazov, erozija in druga).Vsi posegi v prostor pa morajo 
biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi strukturam v prostoru 
in rabi ter upošteva naravne značilnosti prostora (materiali, 
vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in 
oblike pri regulacijah in melioracijah). Okolica se lahko zasadi 
le z avtohtono vegetacijo. Vnašanje neavtohtonih okrasnih vrst 
ter eksotičnega drevja in grmičevja ni dovoljena.

29. člen
Namensko rabo obstoječih kmetijskih zemljišč je mogoče 
spremeniti le, če zato obstajajo širši družbeni interesi, 
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ugotovljeni v zakonsko predpisanem postopku sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne 
občine Velenje ali pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta 
Mestne občine Velenje. 

30. člen
Da se ohranja naravno ravnovesje in zaradi smotrnega 
gospodarjenja z naravnimi viri, je potrebno za postavitev 
čebelnjaka pridobiti predhodno soglasje lokalno pristojnega 
čebelarskega društva in veterinarskega inšpektorja, ki predpiše 
pogoje za postavitev čebelnjaka.

31. člen
(1) Z namenom,da se trajno zagotovi ohranitev kulturne 
dediščine, ki ima posebno vrednost, je potrebno upoštevati 
določila veljavnega odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju Mestne občine Velenje.
(2) Za vse posege v prostor (pozidan in nepozidan), ki je 
opredeljen kot kulturna dediščina ali spomenik velja, da se 
morajo izvajati v sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo 
kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje za 
predviden poseg na kulturnem spomeniku in za druge posege 
v prostor v njegovem varovalnem območju, opredeljenem v 
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Mestne občine 
Velenje.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih 
objektov, ki jih opredeljuje Uredba.

33. člen
Odlok o PUP 06 in pripadajoča kartografska dokumentacija je 
stalno na vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje in Upravni enoti Velenje.

34. člen
To uradno prečiščeno besedilo Odloka o PUP 06 vsebuje:

-   Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, 
Silova in Laze, izdelal Zavod za urbanizem Velenje, št. 
projekta P-616, april 1988 (Uradni vestnik občine Velenje, 
št. 11/1988);

-  Odlok o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena 
naselja Ložnica, Silova in Laze, izdelal Zavod za urbanizem 
Velenje, št. projekta P-616/93-PUP, april 1993 (Uradni 
vestnik občine Velenje, št. 09/1993);

-   Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik 
občine Velenje, št. 01/2002);

-   Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik 
občine Velenje, št. 06/2004);

-   Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik 
občine Velenje, št. 19/2004);

-   Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik 
občine Velenje, št. 13/2006);

-   Odlok o dopolnitvah in spremembah prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni vestnik 
občine Velenje, št. 25/2009).

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

Številka: 350-03-0003/2001-300   
Datum:         
   
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)  
predlagam svetu, da to uradno prečiščeno besedilo 
sprejme.
       

                          Župan Mestne občine Velenje
  Srečko MEH, s.r.

POROČILO 
o izvajanju programa za izboljšanje življenja 
invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2009

Na podlagi Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni 
občini Velenje za obdobje 2005-2009 so se v letu 2009 izvedle 
naslednje aktivnosti:

1. Obveščanje in osveščanje občanov
o Obveščanje in osveščanje občanov o pravicah, ki jih kot 

invalidi lahko uveljavijo na Zavodu za zaposlovanje Velenje 
poteka preko individualnega svetovanja in informiranja, do 
objave informacij na spletnih straneh zavoda, kjer so na 
razpolago najbolj aktualne novice iz področja zaposlovanja. 
Strankam je na voljo tudi številka brezplačnega telefona, na 
razpolago je informativno gradivo v pisni obliki (zloženke, 
letaki) v avli zavoda, kjer je informativna točka. Tudi na 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Velenje 
poteka informiranje glede dejavnosti in pravic preko spletne 
strani ZPIZ, ki je centralno urejena, preko brošur, tudi 
člankov ali odgovorov v medijih, ter seveda vsakodnevnega 
osebnega stika s strankami in elektronske pošte.

o Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline obvešča 
svoje člane o aktivnostih in svojih programih preko lokalnih 
medijev.

o Na osnovnih šolah se ukvarjajo z osveščanjem invalidnosti 
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pri urah državljanske vzgoje in etike. Na osnovno šolo 
Antona Aškerca so v okviru otroškega parlamenta povabili 
dva slikarja tetraplegika, ki ustvarjata z usti in nogami. 
Učencem sta nazorno predstavila delo in življenje invalidov 
po težkih poškodbah.

o Na osnovni šoli Miha Pintarja Toleda so za kolektiv in starše 
izvedli izobraževanje-predavanje na temo Integracija 
invalidnih otrok v šolski prostor. Za učence pa so bile na to 
tematiko izvedene oddelčne skupnosti.

o Na Šolskem centru Velenje v okviru izbirnih vsebin 
in razrednih ur veliko pozornosti namenjajo različnim 
preventivnim programom s področja drugačnosti. 

o V Vrtcu Velenje imajo vključenih 8 otrok s posebnimi 
potrebami. Na ta način se zdravi otroci seznanjajo tudi 
z drugačnostjo in bogatijo svoje sposobnosti sobivanja 
z invalidnimi osebami. V vseh enotah vrtca je v okviru 
rednega programa precej vsebin, ki otroke spodbujajo k 
sprejemanju otrok, ki imajo posamezne primanjkljaje.

o Na Ljudski univerzi Velenje so izvedli strokovni posvet 
na temo »Pomoč ranljivim ciljnim skupinam« na katerega 
so povabili različne institucije, ki se ukvarjajo z ranljivimi 
skupinami. Udeležilo se ga je pkrog 50 udeležencev, na 
posvetu so izmenjali primere dobrih praks, predvsem pa 
so nekateri posamezniki predstavili tudi neprecenljive 
izkušnje, ki jih imajo pri delu z omenjeno ciljno skupino.

o Premogovnik Velenje izdaja časopis Premogovnika Velenje 
in povezanih družb »RUDAR«. V njem so redno objavljeni 
članki povezani z invalidnostjo. Aktiv delovnih invalidov 
sistema Premogovnika Velenje preko oglasnih tabel in 
interne internetne strani Premogovnika Velenje redno 
objavlja novice, ki so povezane z življenjem invalidov. O 
temah povezanih z invalidnostjo, obvladovanja invalidnosti 
in zdravem načinu življenja poteka informiranje še preko 
internih novic, Sindikalnih novic ter internega radia.

o V Gorenju izvajajo za invalide predavanja v zvezi z 
zdravstvenimi težavami oziroma obolenji, konkretno s 
težavami mišično kostnega sistema. 

2. Zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v sprejemanje 
odločitev
o Svet Mestne občine Velenje je na 22. seji dne 7.6.2005 

sprejel SKLEP o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide 
Mestne občine Velenje. 
Svet za invalide je strokovno in posvetovalno telo, 
ki povezuje in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se 
ukvarjajo z invalidi na območju Mestne občine Velenje. 
S svojim delom zagotavlja celovit pristop obravnavanja 
in urejanja področja invalidov v občini. Svet za invalide je 
potrdil Poročilo o izvajanju  akcijskega načrta za leto 2007, 
obravnaval je predlogov invalidskih društev za izboljšanje 
življenja invalidov in predloge članov Sveta za invalide. Na 
podlagi njihovih predlogov, je občina izvedla      določene 
navedene aktivnosti.

o V Premogovniku Velenje deluje Aktiv delovnih invalidov 
v katerega so včlanjeni invalidi celotnega poslovnega 
sistema. Je med najaktivnejšimi aktivi v celotnem 
slovenskem prostoru. Deluje na področju: dajanja pobud 
za spremembo zakonodaje, ki naj postane prijaznejša 
za invalide; aktivnejšega sodelovanja s službo varstva 
pri delu za skupno prizadevanje za čim manj delovnih 
nezgod in posledičnega nastanka invalidnosti; sodelovanja 
s sindikatom in drugimi službami sistema Premogovnika 

Velenje za čim kvalitetnejšo invalidsko varstvo; sodelovanja 
z Medobčinskim društvom invalidov Velenje, Zvezo 
delovnih invalidov Slovenije ter ostalimi institucijami in 
organizacijami namenjenim invalidom.

  
3. Razvoj podpornega okolja
o Na Uradu za delo Velenje je bilo v letu 2009 prijavljenih 

260 oseb s priznanim statusom invalida. Za povečanje 
zaposlitvenih možnosti in pospeševanja zaposlovanja 
invalidov je ZRSZ OS Velenje (Zavod) v okviru svojega 
rednega programa izvajal naslednje dejavnosti:
posredovanje invalidov na prosta delovna mesta k 
delodajalcem, vključevanje invalidov v ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja (informiranje in svetovanje, 
izobraževanje in usposabljanje, samozaposlitev, javna 
dela), vključevanje invalidov v storitve zaposlitvene 
rehabilitacije h koncesionarjem (Zavod RUJ Nazarje, 
Racio d.o.o. Celje, Šentprima Ljubljana – enota Celje, 
Inštitut za rehabilitacijo – enota Maribor). Sklad za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je imel javni razpis 
za finančne vzpodbude delodajalcem, na osnovi katerega 
se je zaposlilo 45 invalidov iz Urada za delo Velenje. Kot 
dodatno aktivnost pa je Zavod  organiziral zaposlitveni 
sejem »Zaposlitveni izzivi in priložnosti«. Osrednja tema 
zaposlitvenega sejma je bila predstavitev lokalnega trga 
s poudarkom na sodelovanju z obmejnimi območji in 
avstrijskimi ustanovami na področju trga dela. Zavod RS 
za zaposlovanje je sodeloval pri enodnevni delavnici – 
usposabljanju na temo »finančne spodbude delodajalcem 
za zaposlitev invalidov, drugi ukrepi in pomoč ESS«. Še 
naprej so sodelovali z Medobčinskim društvom invalidov 
Šaleške doline, z vključevanjem brezposelnih delovnih 
invalidov v programe usposabljanja za aktivno življenje in 
delo, ki jih je organizirala Zveza delovnih invalidov Slovenije. 
V letu 2009 so tudi aktivno sodelovali pri pripravi nove 
mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije s predlogom, 
da pridobimo novega izvajalca s sedežem v Velenju. 

o ZPIZ OE Ravne na Koroškem – Izpostava Velenje v svoji 
osnovni dejavnosti izvaja obvezno invalidsko zavarovanje 
v državi, na področju občin Šaleške in Zgornje Savinjske 
doline. Samo izvajanje invalidskega zavarovanja zajema 
področje t.i. delovnih invalidov, to je invalidov, ki so to 
postali v zvezi z opravljanjem dela na delovnem mestu 
oziroma svojega poklica. Zakonodaja jim jasno določa 
pristojnosti, torej vodenje postopkov, odločanje o pravicah, 
dajanje strokovne pomoči in informacij, tako zavarovancem 
kot tudi delodajalcem in drugim udeležencem v postopkih. 
Poleg delovnih invalidov pa lahko med osebe, ki imajo 
omejeno zmožnost neodvisnega življenje štejemo tudi 
osebe s pravico do dodatka za pomoč in postrežbo in 
osebe s telesno okvaro. Ti dve pravici sta sicer v invalidski 
zakonodaji navedeni kot dodatni pravici. Iz statističnih 
podatkov je razbrati, da število upravičencev do dodatka 
za pomoč in postrežbo narašča, saj narašča število 
starejših oseb in s tem potreba po pomoči in postrežbi 
drugega za opravljanje osnovnih življenjskih opravil, tako 
tistih, ki potrebujejo pomoč in postrežbo za opravljanje 
večine funkcij, vseh funkcij ali pa 24 urno nego in pomoč.  
Pomembno je poudariti, da prebivalcem naših občin 
zagotovimo možnost uveljavljanja svojih pravic čim bliže, 
čim hitreje in enostavno. Iz teh razlogov imajo na izpostavi 
svoj senat invalidske komisije, ki opravi za zavarovance in 
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upokojence iz našega področja potrebne ocene delovne 
zmožnosti, telesne okvare, dodatka za pomoč in postrežbo 
in družinskega pomočnika.  Delo komisije poteka redno 
tedensko, v popoldanskem času, na sedežu izpostave, 
dostop je mogoč z osebnim avtomobilom, parkirnih 
mest je pa sicer malo, zaradi stanovanjskega naselja in 
prepovedanega parkiranja. Dostop do prostorov za invalide 
nima ovir, prostori so v pritličju, z možnostjo dostopa tudi z 
invalidskim vozičkom in primernimi sanitarijami za invalide. 
Res je, da so prostori manjši, vendar glede na število 
uporabnikov še vedno zadostujejo.  Leto 2009 ni bilo v 
zvezi z njihovim delovanjem nič posebnega, dejavnost 
so izvajali v skladu z načrtom in smernicami, število 
zahtevkov s področja invalidskega zavarovanja se ni 
povečalo. So pa povečali število sklenjenih pogodb v zvezi 
z ukrepi ohranjanja delovnih mest in sicer so sofinancirali 
prilagoditve delovnih mest invalidom ob razporeditvi na 
ustrezno delo in pa usposabljanja delovnih invalidov 
za ustrezna delovna mesta. Stroške so sofinancirali 
delodajalcem, ki so izvedli posamezne prilagoditve 
oziroma usposabljanja za posamezne delovne invalide. 
Delodajalci so vložili v letu 2009 več tovrstnih zahtevkov 
v primerjavi s preteklimi leti, kar je razumljivo, glede na 
težave s poslovanjem na trgu. Redno so sodelovali z vsemi 
ostalimi institucijami v občinah, združenji, društvi, skratka 
z vsemi, ki so jih prosili za pomoč ali nasvet. Zaskrbljujoči 
so podatki o naraščajočem številu brezposelnih invalidov, 
ki so prijavljeni v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje in 
so težje zaposljive osebe. Te osebe sicer imajo pravice do 
ustreznih nadomestil in zdravstvenega zavarovanja, ki niso 
časovno omejene, vendar se po daljši odsotnosti z dela in 
pasivnosti, še tako majhne možnosti za zaposlitev izgubijo, 
tudi iz razlogov na strani invalidov. 

o Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline preko ZDIS 
pošilja na usposabljanje in izobraževanje zaposlene in 
brezposelne invalide v zdravilišča, kjer imajo tudi možnost 
rekreacije in brezplačne pravne pomoči.

o V Vrtcu Velenje imajo zaposlenih kar 13 invalidnih oseb, s 
tem presegajo kvoto in zato zanje dobijo nekaj sredstev. 
Z njimi so nabavili nekaj ustreznejše opreme v kuhinjah in 
pralnicah.

o V Lekarni Velenje imajo zaposlenih šest oseb s statusom 
invalida. Tem osebam so prilagodili delovna mesta, delovni 
čas in način dele glede na njihove sposobnosti in potrebe.

o Dejavnost Centra za socialno delo Velenje zagotavlja 
varstvo invalidov po Zakonu o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih. Oblike varstva so: nadomestilo za 
invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, varstvo v 
splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih, osebam 
s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno 
oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju 
vseh osnovnih življenjskih potreb, se prizna pravica do 
izbire družinskega pomočnika. Pravico družinskega 
pomočnika financira Mestna občina Velenje, v letu 2009 
je to pravico uveljavilo 18 invalidov. Center za socialno 
delo Velenje je tudi izvajalec socialne oskrbe na domu in 
omogoča uporabnikom te storitve, da v primeru starosti, 
bolezni in invalidnosti ob ustreznem obsegu pomoči 
ostanejo v domačem okolju. To pomoč so nudili povprečno 
60 uporabnikom mesečno, Mestna občina Velenje pa 
omogoča uporabnikom te storitve subvencijo pri plačilu.

o V Zdravstvenem domu Velenje so izvedli posebne programe 

v okviru CINDI programa z vsebinami o preprečevanju 
nastankov invalidnosti in programi za ohranjanje in 
krepitev zdravja invalidov. Na domu invalide obiskujejo tudi 
delovne terapevtke in fizioterapevtke za pomoč pri dnevnih 
aktivnostih.

o V Domu za varstvo odraslih pri zaposlenih redno izvajajo 
izobraževanje v smeri preprečevanja invalidnosti in 
preventivne zdravstvene preglede. Zaposleni imajo 
možnost koriščenja terapij v okviru zdraviliškega zdravljenja 
in enkrat tedensko kopanje v termah.

o Rdeči križ Slovenije Območno združenje Velenje je 
izvedel predavanja po krajevnih organizacijah Rdečega 
križa o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani in o 
preprečevanju različnih bolezni (sladkorna bolezen, visok 
krvni pritisk, bolezni raka). Izvajajo tudi pomoč invalidom 
pri urejanju stanovanja in okolice, pomoč pri dostavi in 
nakupu življenjskih potrebščin iz trgovin in spremstvo pri 
urejanju dokumentacije na sodiščih in Upravnih enotah.

o Festival Velenje je omogočil določenim skupinam invalidov 
(CVIU) brezplačen obisk nekaterih njihovih prireditev 
(predvsem v sklopu Pikinega festivala), skupina VDC 
Ježek se je v poletju udeležila programa Poletje na travniku 
– ustvarjajmo z glino, ki so ga pripravili skupaj z Društvom 
šaleških likovnikov, na cvetličnem sejmu so VDC Ježek 
Velenje omogočili brezplačen najem stojnice za prodajo 
njihovih izdelkov, sodelovali so tudi pri slavnostni akademiji 
ob 50-letnici CVIU.

o Športna zveza Velenje je sodelovala z Medobčinskim 
društvom invalidov Šaleške doline na športnem področju, 
nudili so jim podporo pri pripravi na javni razpis Mestne 
občine Velenje o sofinanciranju športnih programov, vsako 
leto sodelujejo z njimi ob izboru najboljših športnikov v 
kategoriji invalidov.

o Javni zavod Rdeča dvorana Velenje je pod določenimi 
pogoji omogočila invalidom, da so izvajali del svojih športnih 
programov v njihovih objektih (bazen, dvorana).

o Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava 
Velenje in Zveza kulturnih društev Šaleške doline sta 
organizirala različne kulturne prireditve v prostorih, ki so 
dostopna invalidom.

o Na Šolskem centru Velenje zagotavljajo pomoč osebam s 
posebnimi potrebami. Učencem s posebnimi potrebami na 
šoli nudijo pomoč tudi v okviru individualnih programov, ki jih 
zanje posebej pripravijo. V okviru projekta prostovoljnega 
dela pa je bila med dijaki zelo razvejana medsebojna 
pomoč sošolcem z učnimi in drugimi težavami, prostovoljci 
pa delajo tudi v ustanovah izven Šolskega centra Velenje, z 
bolnimi, invalidnimi, ostarelimi osebami; predvsem se z njimi 
družijo, jim pripravijo kakšno presenečenje, popestritev, jim 
nudijo spremstvo in pomoč. V primeru šolanja invalidnega 
dijaka zanj ustrezno poskrbijo, istočasno pa vzgojno delajo 
tudi s sošolci, da bodo imeli do njega ustrezen odnos in mu 
nudili podporo pri šolskih in izven šolskih dejavnosti – na ta 
način razvijajo čut za sočloveka.

o Premogovnik Velenje vseskozi opravlja različne načine 
ukrepov kako preventivno delovati na zaposlene. Urejen 
ima trajen način opozarjanja na nevarnosti ter opozarjanja 
na pravilen način in potek dela.  V okviru kadrovsko 
socialne službe opravlja za invalide rehabilitacijsko 
socialno delo v katero je vključeno: vodenje invalidskih 
postopkov za zaposlene v celotnem poslovnem sistemu 
premogovnika, zaposlovanje, zaposlitvena in poklicna 
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rehabilitacija uporabnikov storitev pri delodajalcu, 
svetovanje uporabnikom storitev na področju invalidnosti, 
sodelovanje pri delu rehabilitacijskega tima Poslovnega 
sistema Premogovnika Velenje, raziskovalno delo na 
področju storitev zaposlitvene rehabilitacije in delovanja 
rehabilitacijskega tima, opravljanje svetovanja in strokovne 
pomoči združenjem delovnih invalidov. V Premogovniku 
Velenje deluje Rehabilitacijski tim Poslovnega sistema 
Premogovnika Velenje. S svojim delovanjem tim prispeva 
k celostnemu razvoju potencialov uporabnikov storitev, ki 
so udeleženci invalidskih postopkov ali so v položaju, ko 
morajo spremeniti ustrezno zaposlitev oziroma ta zanje kot 
invalidom ni na voljo. V poslovnem sistemu Premogovnika 
Velenje deluje hčerinsko invalidsko podjetje Harmonija, 
tehnologije, znanja. Podjetje HTZ Velenje, I.P., d.o.o, je 
bilo ustanovljeno leta 2000 in je z okoli 1000 zaposlenimi 
največje slovensko invalidsko podjetje. Med zaposlenimi 
je več kot 40 % invalidov. V centru za usposabljanje in 
izobraževanje pa izvaja pomembno vlogo pri usposabljanju 
in zaposlovanju invalidov, z željo pri njih razviti lastne 
človeške vire, s ciljem uspešnega razvoja poklicne 
kariere. Premogovnik Velenje ima ustanovljeno svoje 
športno društvo, ki izvaja letno preventivo za zaposlene. 
Organizirana preventivna rekreacija je namenjena ciljni 
skupini delavcev, ki imajo zdravstvene ali lažje težave s 
hrbtenico, med njimi je večina invalidov. Program se izvaja 
v zdravilišču Šmarješke Toplice. V okviru zimske preventive 
imajo organizirano vadbo v Termah Topolšica in bazenu 
Velenje ter v Beli dvorani, zimska preventiva je primerna 
tudi za vadbo invalidov.    

o V Gorenju veliko pozornosti posvečajo ohranjanju zdravju 
zaposlenih in izboljšanju njihovega počutja z vrsto 
aktivnosti, kot so: delovanje Ambulante prve pomoči, 
izvajanje zdravstveno vzgojnih programov, obiski delavcev 
na bolniškem dopustu ter razgovori tudi po njihovi vrnitvi 
na delo, ergonomsko urejanje delovnih mest…Vsekakor 
pa  posebno skrb namenjajo delavcem s statusom invalida, 
saj je v Gorenju, d.d. njihov delež v preteklem letu presegel 
že 7 odstotkov. V Gorenju imajo invalidsko podjetje 
Gorenje, I.P.C., kjer je delež invalidov v letu 2009 znašal 
42 odstotkov. Ker ima več kot polovica invalidov priznane 
pravice iz invalidskega zavarovanja zaradi težav z mišično 
kostnim sistemom, so lani izdali tudi brošuro »Premagajmo 
bolečino v križu« in jim prikazali vaje za preprečevanje in 
lajšanje bolečin v križu in vratu ter krepitev hrbtih, vratnih in 
trebušnih mišic. V obeh podjetjih kljub sodobni tehnologiji 
primanjkuje primernih delovnih mest za invalide, brez 
obremenitev kot so: vsiljen ritem dela, normativne zahteve, 
pogosto pripogibanje, dvigovanje bremen, stalno stoječe 
delo, dvigovanje rok nad višino ramen itd. To je bil eden 
izmed glavnih razlogov, da so v Gorenju, d.d. marca 2008 
uvedli projekt ergonomskega urejanja delovnih mest in 
ga do sedaj razširili v vse štiri proizvodne programe. Delo 
poteka timsko, cilj dela pa je izboljšati način in pogoje 
dela in s tem zmanjšati delovne obremenitve, predvsem 
invalidov. Na ta način invalidom lažje zagotavljajo ustrezno 
delo, obenem pa preprečujejo možnost za nastanek 
bolezni in invalidnosti pri ostalih zaposlenih. Rezultati pa 
se vsekakor kažejo tudi v zadovoljstvu delavcev. V štirih 
timih so zastopani sodelavci iz različnih področij (medicina 
dela, študij dela in časa, tehnologija, varstvo pri delu 
in proizvodnja). Do konca leta jim je v treh proizvodnih 

programih uspelo preurediti 62 delovnih mest, na katerih 
zdaj delo lažje opravlja 121 delavcev. Vseskozi je  na 
področju ergonomije odprtih veliko nalog – v fazah priprave 
predlogov, tehnično tehnoloških zahtev, pridobivanju 
ponudb ali pa že v zaključnih fazah preureditve. Poskušajo 
zagotavljati ergonomsko ustreznost pri postavitvi nove 
linije v Hladilno zamrzovalnih aparatih, kjer bo lahko 
delalo 20 novih invalidov (število invalidov je namreč v 
stalnem porastu). V Pralno pomivalnih aparatih menjajo 
pohodno gumo in sedeže na viličarjih, v Kuhalnih aparatih 
načrtujejo ergonomsko preureditev celotnega četrtega 
montažnega traku. Delavce, ki svoje delo opravljajo stoje, 
razbremenjujejo z namestitvijo različnih stolov ali klopi, na 
katerih bi vsaj v odmorih ali ob morebitnih zastojih imeli 
možnost krajšega počitka. Vse preureditve nemalokrat 
zahtevajo večja materialna vlaganja. Zato od Mestne 
občine Velenje v okviru programa za izboljšanje življenja 
invalidov pričakujejo pomoč pri investicijskih stroških, svoja 
prizadevanja in rezultate pa so pripravljeni bolj podrobno 
predstaviti.

4. Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno 
življenje invalidov

4.1. Ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v 
mesto in sicer na:
Mestna občina Velenje je izvedla naslednje dostope (klančine) 
za invalide:
o Na Efenkovi cesti (vzporedna) 6 klančin
o Na križišču pri »Skalci« 4 klančine
o Na Selu (parkirišče) 2 klančini
o Na Cesti talcev 1 klančina
o Na Prešernovi cesti 6 klančin
o Na Rudarski cesti
o Na Jenkovi cesti
o Na Cesti na Kardeljev trg
o Pri OŠ Šalek 
o Pri Centru Nova

4.2. Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih 
parkirnih mest
Mestna občina Velenje je izvedla oz. obnovila naslednje 
označitve:
o Označitev parkirnih mest vzporedna Šaleška
o Označitev parkirnih mest pri Zdravstvenem domu, pri 

Lekarni
o Označitev parkirnih mest pred nakupovalnimi centri
o Postavljanje prometnih znakov za invalidska parkirišča 

– vertikalna označitev

4.3. Zagotavljanje neoviranega gibanja invalidnim osebam
o V Zdravstvenem domu Velenje so omogočili invalidom 

dostop do vseh ambulant, dispanzerjev, sejnih sob, 
itd. S tem so jim omogočena vsa zdravstveno vzgojna 
predavanja, delavnice in telovadba. Invalidom je dostopna v 
pritličju tudi priročna okrepčevalnica, telefonska centrala za 
klicanje taksi službe, fotokopirnica za kopiranje medicinske 
dokumentacije, WC itd,.

o V vseh enotah Lekarne Velenje svojo dejavnost opravljajo 
na način, dostopen invalidom. Vstop v vse njihove lekarne 
so omogočili tudi za invalidske vozičke, povsod pa imajo 
tudi ločene prostore za svetovanje.
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o V Domu za varstvo odraslih Velenje so nabavili 34 posebnih 
negovalnih postelj (na električni pogon- dvižni sistem) večje 
število stolov prilagojenih za starejše osebe, invalidske 
vozičke in  prevozno kopalno kad. Vse to omogoča lažje 
delo zaposlenih z omejitvami, stanovalcem pa lajša 
življenje. Adaptirali so dve kopalnici, ki sta prilagojeni za 
funkcionalno ovirane uporabnike. V pralnici so nabavili 
posebne dvižne kadi na hidravliko za perilo, pred vhodom 
v dom so adaptirali del atrija

o Na Osnovni šoli Šalek so postavili oprijemala po eni strani 
stopnišča in hodnika razredne in predmetne stopnje, delno 
preuredili sanitarije za invalidnega učenca.

o Na Šolskem centru Velenje v skladu z veljavno zakonodajo 
omogočajo izobraževanje invalidnim osebam. Pred 
namestitvijo invalidnega dijaka v izobraževalno ustanovo 
pristojni organ preveri ustreznost namestitve in izpolnjevanje 
pogojev. V primeru invalidnega dijaka, ki se izobražuje 
na Poklicni in tehniški elektro in računalniški šoli, pa so 
mu zagotovili spremljevalko. Sicer pa v primeru gibalno 
oviranih otrok, ki nimajo odločbe, poskrbijo za medsebojno 
pomoč sošolcev, prilagojeno izvajanje športne vzgoje in 
drugih šolskih aktivnosti, po potrebi pa tudi učno pomoč.

o Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava 
Velenje in Zveza kulturnih društev Šaleške doline imata 
sedež v pritličju Kulturnega doma. Ker je posameznim 
invalidom (predvsem na vozičkih) onemogočen dostop do 
njihovih prostorov, se za sestanke dogovorijo v prostorih, v 
katere je možen vstop tudi invalidskim vozičkom. 

o Nova ljubljanska banka Podružnica Savinjsko-Šaleška je 
postavila v prostore svoje osrednje enote na Rudarski cesti 
v Velenju bankomat za slepe in slabovidne. Za potrebe 
invalidov so namestili tri bančne avtomate. 

o V Knjižnici Velenje so na prireditvenem prostoru v 
preddverju namestili induktivno zanko.

o Induktivna zanka je bila nameščena tudi v skupščinsko 
dvorano Mestne občine Velenje in Kulturni dom Velenje.

o Mestna občina Velenje je z Izletnikom Celje uredila 
brezplačen mestni prevoz potnikov z avtobusom, kateri 
je prilagojen za invalide. Avtobus ima vgrajeno rampo, s 
katero lahko vztopajo in izstopajo tudi invalidi na vozičku.

 
5. Ostalo
o Mestna občina Velenje je skupaj z Aktivom delovnih 

invalidov Premogovnika Velenje, Društvom šaleških 
likovnikov in Društvom humoristov Velenje organizirala 
dobrodelni koncert z licitacijo dvajsetih likovnih del, ki so 
jih podarili člani Društva šaleških likovnikov. S sredstvi se 
je nabavil avtomobil za Center za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje, možnost koriščenja avtomobila pa 
imajo tudi družine z otroki invalidi.

o Mestna občina Velenje je v letu 2009 pristopila k projektu 
»Velenje, starosti prijazno mesto«. Današnja mesta naj 
bi občanom omogočala zdravo in aktivno življenje, kar 
pomeni, da prebivalcem nudijo možnosti, prek katerih 
lahko uresničujejo prvine svojega zdravja, se aktivno 
vključujejo v življenje mesta in uživajo socialno ter 
zdravstveno varnost. Velika umetnost politike je, kako v 
mestih zagotoviti pravičen socialni in ekonomski razvoj, 
ki vključuje tudi aktivno in zdravo staranje. V projektu 
sodeluje okoli šestdeset občank in občanov, ki so prejeli 
posebne knjižice, priročnike v katerih je literatura o starosti 
prijaznih mestih, navodila za uporabo tega priročnika, 

zakaj starosti prijazna mesta, značilnosti starosti prijaznih 
mest- 84 priporočil za starosti prijazna mesta ter opažanja 
in predlogi. V knjižico bodo lahko vpisovali svoja opažanja 
o Velenju in predloge za izboljšanje življenja v mestu. Po 
šestih mesecih bomo sodelujoče v tem projektu povabili 
na skupne delavnice, kjer bomo oblikovali predloge za 
izboljšanje življenja v mestu. V veliki meri bodo izboljšave 
namenjene invalidom.

o Urad za stanovanjsko gospodarstvo je v letu 2009 dodelil 
ali zamenjal naslednje stanovanjske enote:

-  Vojkova 12a, Velenje, dodelitev po prednostni listi – 
neprofitna stanovanja: dve stanovanjski enoti za gibalno 
ovirane osebe 

 -  Stari trg 26, Velenje, menjava stanovanja petčlanski družini 
s staršem, ki je gibalno ovirana oseba

-  Šalek 93, Velenje, dodelitev po prednostni listi – neprofitno 
stanovanje tričlanski družini s staršem z multiplex sklerozo.

-  Šalek 89, Velenje, menjava stanovanja družini s staršem, ki 
je na invalidskem vozičku.

o Iz proračuna smo v letu 2009 sofinancirali 16 društev 
(Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline, Društvo 
za boj proti raku Velenje, Društvo sladkornih bolnikov 
Velenje, Šaleški koronarni klub Velenje, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih Velenje, Društvo paraplegikov 
JZ Štajerske, Slovensko društvo za celiakijo, Združenje 
multipleskleroze Slovenije-Savinjsko Šaleška podružnica 
Velenje, Društvo ledvičnih bolnikov Celje, Društvo ledvičnih 
bolnikov Slovenj Gradec, Društvo bolnikov za kronično 
vnetno črevesno bolezen Maribor, Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih Celje, Društvo psoriatikov Slovenije, 
Sožitje Velenje, Društvo diabetikov Slovenije, Karitas 
Velenje).

o Delovna skupina za reševanje problematike družin v Mestni 
občini Velenje v kateri sodelujejo predstavniki občine, 
Centra za socialno delo, Zdravstvenega doma, Zavoda 
za zaposlovanje, Upravne enote, Rdečega križa, SPIZ-a, 
je v letu 2009 pomagala reševati probleme zaradi nizkih 
dohodkov družin, stanovanjske probleme, pri zaposlitvah 
in drugo, med katerimi so bili tudi invalidi.

o Zagotovili smo okoli 60 socialno šibkim družinam in 
posameznikom možnost brezplačnega toplega obroka 
dnevno, med katerimi je polovica invalidov.

o Na podlagi Pravilnika o uveljavitvi enkratne izredne denarne 
pomoči v Mestni občini Velenje smo našim občanom 
dodelili 195 pomoči, ki so jih prejeli starejši, invalidi z nizko 
pokojnino, brezposelni invalidi,..

o Občina je oddala v brezplačen najem prostore za izvajanje 
dnevnega centra »Moj klub«, namenjenega invalidom - 
osebam v duševnem zdravju.

o Invalidska društva so za izvedbo svojih programov 
brezplačno koristila skupščinsko dvorano, dvorano Nova, 
dvorano v Glasbeni šoli, Kulturni dom.

o Občina sofinancira tudi programe javnih del kamor so 
vključeni invalidi.

o Mestna občina Velenje ima zaposlenih 12 invalidov.

Pripravila:
Nevenka Lempl, svet. III. za zdr. in soc., s.r.

Predsednik Sveta za invalide:
Valter Golob, s.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                     Faza: Predlog

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

PROGRAM
 za izboljšanje življenja invalidov v Mestni 

občini Velenje za obdobje 2010-2013

Na podlagi ugotovitev analize o položaju invalidov v občini bodo 
organi občine, javni zavodi,  invalidske organizacije in druge 
pristojne institucije, z namenom izboljšati pogoje za neodvisno 
življenje invalidov, usmerili svojo dejavnost  v naslednje ključne 
naloge:
• Izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o položaju, 

pravicah in potrebah invalidov, njihovem uveljavljanju kot 
neodvisnih državljanov in integraciji v vsa dogajanja v 
občini.

• Zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v procese 
odločanja na občinski ravni, na področjih, ki so za invalide 
pomembna.

• Razvijati podporno okolje, službe, programe, ki omogočajo 
čim bolj  neodvisno življenje invalidov in poudarjanje 
njihovih sposobnosti.

• Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno 
življenje invalidov. 

1. Obveščanje in osveščanje občanov

• Občinski organi, invalidske organizacije in druge institucije, 
ki se ukvarjajo ali obravnavajo invalide morajo v svoje 
programe, kot stalno nalogo vključiti sprotno obveščanje 
javnosti o vprašanjih, ki zadevajo invalide.

• Na spletni strani Mestne občine Velenje redno objavljati 
novosti s področja invalidske zakonodaje (samo nujne in 
kratke informacije). Nenehno informirati in objavljati primere 
kršenja določb v smislu večje osveščenosti občanov o 
problematiki.

• Mestna občina Velenje bo omogočala objavljanje prispevkov 
s tematiko invalidov v lokalnem glasilu Naš čas.

• Mestna občina Velenje bo omogočila invalidskim 
organizacijam, da bodo na spletni strani občine pripravili 
celovito informacijo o delovanju vseh ustanov na področju 
občine, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko, po 
področjih, s splošnimi informacijami o pravicah, možnostih 
in načinu uveljavljanja le teh.

• Mestna občina Velenje bo podpirala  pomembnejše akcije 
na občinski ravni, ki imajo za cilj osveščanje občanov  o 
položaju invalidov v družbi.

• Občinski vzgojno izobraževalni zavodi (vrtec, osnovne 
in srednje šole) bodo  v svoje programe vključevali tudi  
sporočila o razumevanju  in sprejemanju pravic invalidov in 
razvijali pozitivne odnose do različnosti in  invalidnosti.

• Zavod zaposlovanje bo odprl informacijsko pisarno 
za invalide namenjeno vsem invalidom z namenom 
obveščanja, osveščanja in nudenja pravne pomoči.

2. Zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v sprejemanje 
odločitev

• Občinski organi bodo potrebe invalidov vključevali v 

občinske programe in politiko, predvsem na področju 
vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnih programov, 
zaposlovanja in bivanja.

• Občinski svet in organi občine bodo v postopke pred 
odločanjem o vprašanjih pomembnih za invalide vključevali 
predstavnike invalidov in njihovih organizacij.

• Zadolžiti oziroma spodbuditi politične stranke, društva in 
ostala civilna združenja, da v svoje vrste sprejmejo čim več 
invalidov in jih aktivno vključijo v svoje delovanje.

• Skupaj z invalidskimi organizacijami pripraviti posvet o 
položaju invalidov v Mestni občini Velenje (sodelovanje vseh 
akterjev v procesu načrtovanja, izgradnje in vzdrževanja 
objektov ter določene posodobitve v javnih ustanovah, v 
javnem potniškem prometu,..)

• V sodelovanju z invalidskimi organizacijami izdelati 
natančno analizo dostopnosti javnih površin za gibalno 
ovirane osebe oz. slepe in slabovidne osebe (opisno, 
slikovno, kartografsko), evidentirati arhitektonske ovire 
(zasnova za izdelavo karte).

3. Razvoj podpornega okolja

• Občinski organi bodo podpirali oblikovanje in širjenje mrež 
invalidskih in drugih neprofitnih organizacij, ki bodo izvajale 
socialne in druge programe pomoči namenjene invalidom 
za njihovo neodvisno vključevanje v delo in bivalno okolje. 
Občinski svet bo v proračunu občine vsako leto zagotavljal 
sredstva tudi za sofinanciranje navedenih organizacij in 
tovrstnih programov.

• V občinskem okviru je potrebno vzpodbujati nove 
programe, ki jih oblikujejo novi izvajalci, ki nastajajo na 
podlagi ugotovljenih potreb uporabnikov. V tej smeri bo 
Center za socialno delo Velenje kot koordinator spremljal 
mrežo programov, ki jih izvajajo javni zavodi, zasebniki in 
zasebni socialno varstveni zavodi s koncesijo ter društva in 
druge nevladne organizacije.

• Organi občine bodo v okviru svojih pristojnosti skrbeli za 
razvoj javnih služb, ki urejajo tudi vprašanja invalidov. 
Obseg delovanja  javne službe pomoči družini na domu 
zagotoviti glede na potrebe uporabnikov in omogočiti 
dostopnost uporabnikom glede na njihov materialni položaj. 
Zagotoviti socialno varstveni program Pomoč na daljavo- 
Rdeči gumb.

• V okviru uveljavljanja novih pravic invalidom promovirati 
izbiro družinskega pomočnika. Ta možnost sledi cilju 
s katerim se vzpodbuja družinsko življenje in spoštuje 
osebna integriteta invalidov.

• Zdravstveni dom bo svojo dejavnost in programe še 
naprej zagotavljal invalidom  na način, ki je primeren za 
posameznika (dostopnost do ambulant, obiski na domu, 
primernejši urnik, ki omogoča sodelovanje družinskih 
članov). Za učinkovito reševanje zdravstvenih problemov 
invalidov se zdravstvene službe povezujejo s socialnimi 
in drugimi službami in institucijami. V službi fizioterapije 
bo zdravstveni dom oblikoval posebne programe za 
posamezne skupine invalidov. V službi za zdravstveno 
vzgojo bo še naprej izvajal programe z vsebinami o 
preprečevanju nastankov invalidnosti in programe za 
ohranjanje in krepitev zdravja  invalidov. Te vsebine se bodo 
izvajale v dispanzerjih za šolske otroke, predšolske otroke, 
ginekološkem dispanzerju in v službi splošne medicine. V 
okviru patronažne službe bodo obiskovali invalidne osebe 
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in se povezovali s potrebnimi institucijami (socialne službe, 
delo na domu, fizioterapija in delovna terapija).

• Rdeči križ Slovenije Območno združenje Velenje bo 
izvajal preventivne programe z vsebinami o preprečevanju 
invalidnosti (naglušnost zaradi prevelikega hrupa, 
sladkorna bolezen – zdrava prehrana, kopanje poleti – 
skoki v vodo), osveščali bodo neinvalide, zlasti mladino, 
da pokažejo primeren odnos do invalidov in jim po svojih 
močeh pomagajo, nudili pomoč invalidom pri urejanju 
stanovanj in okolice, pomagali pri dostavi in nakupu 
življenjskih potrebščin iz trgovin, nudili spremstvo pri 
urejanju dokumentacije na sodiščih in upravnih enotah.

• Šole bodo s sodelovanjem pristojnega ministrstva in 
občine zagotavljale lastne službe namenjene učencem s 
posebnimi potrebami ali delovanje mobilnih služb, ki se 
bodo povezovale s starši. V okviru prostovoljnega dela 
dijakov, ki ga koordinira in izvaja Šolski center Velenje bo 
občina še naprej aktivno vključena. 

• Zveza kulturnih društev in Sklad kulturnih dejavnosti 
Velenje  bosta spodbujala udejstvovanje invalidov v raznih 
kulturnih dejavnostih. 

• Športna zveza bo spodbujala izvajalce športnih programov, 
da razvijajo in ponudijo raznovrstne športne programe 
za invalide. Rdeča dvorana in drugi upravljalci športnih 
objektov (šole, društva) bodo  zagotovili sorazmerno 
zadostno število terminov za izvedbo športnih programov 
za invalide. Občinski svet bo z letnimi proračuni zagotavljal 
primerno sofinanciranje  športnih programov za invalide.

• Zavod RS za zaposlovanje, območna enota Velenje 
bo nudil invalidom poleg rednih storitev svetovanja 
in posredovanja dela tudi programe aktivne politike 
zaposlovanja in sicer: svetovanje in pomoč pri zaposlitvi, 
usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja 
in samozaposlovanja, programe za povečanje socialne 
vključenosti. Invalidne osebe, ki jim bo priznana pravica 
do zaposlitvene rehabilitacije po ZZRZI, bo Zavod 
vključeval v storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki jih 
izvajajo koncesionarji izbrani na razpisu MDDSZ. Zavod za 
zaposlovanje bo organiziral program socialne in delovne 
vključenosti v občini Velenje za podporo in ohranjanje 
delovnih sposobnosti zlasti mlajših invalidov in vzpodbujal 
ustanovitev zaposlitvenega centra za zaposlitev invalidov 
na zaščitenih delovnih mestih. 

• ZPIZ bo še nadalje izvajal vse aktivnosti s področja 
pokojninsko invalidske zakonodaje s ciljem, da bodo občani 
lahko vse potrebe s tega področja zadovoljili neposredno 
na izpostavi v Velenju, razen izjem v primeru posebnih 
postopkov.

• V Knjižnici Velenje zagotoviti izposojo knjig in gradiv, ki 
bodo prilagojene za slepe in slabovidne.

• Inštitutu Integra Velenje zagotoviti prostore za program 
rehabilitacije invalidov in ustanovitev Centra za zaposlovanje 
invalidov.

• Zagotoviti prostore za delo in bivanje za občane z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju.

• Omogočiti otrokom invalidom in motorično prizadetim 
osebam brezplačen vstop v bazen, kot tudi njihovim 
spremljevalcem (če ga invalidi potrebujejo).

• Na nivoju občine zagotoviti prostorske pogoje za skupno 
informacijsko pisarno, kjer bi vsa društva, ki se ukvarjajo 
s skrbjo za zdravje svojih članov profesionalno opravljala 
temeljne informacijske, administrativne in organizacijske 

naloge. Predlog: v prostorih Zdravstvenega doma Velenje.

4. Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno 
življenje invalidov
 
Občina in drugi upravljalci objektov bodo v načrtovanem obdobju 
prednostno odpravili ovire na naslednjih javnih površinah in 
objektih:

4.1. Ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v 
mestu in sicer na:
• Kardeljev trg 11 (pred blokom previsok pločnik)
• Kardeljev trg 5-9  (na sredini visoka bankina)
• Kardeljev trg 2 in 4 (ni možen sestop na cesto)
• Kardeljev trg 8 in 10 (med blokoma previsoka bankina do 

parkirišča)
• Stantetova 9 in 11 (med blokoma je pot nizko stopničasta)
• Stantetova 32 (pešpot stopničasta)
• Vodnikova cesta, Rudarska cesta, Koroška cesta (preurediti 

pločnike pri prehodih za pešce)
• Ob Šaleški cesti (iz ploščadi na pločnik ob Šaleški cesti je 

nizko stopničasta)
• Prešernova cesta – mimo pekarne Ročnik do banka
• Ureditev uvoza s cestišča na pločnik in izvoza s pločnika, 

in sicer na odcepu od križišča Koroške ceste in Tomšičeve 
ceste do krožišča pri Hrenu ter od Avtocentra Meh do 
krožišča pri Rudarskem domu.

• Ureditev uvoza s cestišča na pločnik in izvoza s pločnika 
od odcepa Koroške ceste in Ceste Simona Blatnika do 
konca Ceste Simona Blatnika

4.2. Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih 
parkirnih mest

V Mestni občini Velenje je na javnih parkiriščih urejena 
ustrezna horizontalna in vertikalna označitev parkirnih mest za 
invalidne osebe. Parkirišča, ki so na funkcionalnih zemljiščih 
pri stanovanjskih blokih so glede na sedanje potrebe invalidnih 
oseb že označena, v kolikor pa se bodo pojavile s strani 
uporabnikov nove potrebe po označitvi parkirišč, jih bomo 
skupaj z upravniki tudi izvedli. Izvesti je potrebno:
• označitev parkirnega mesta pri Hotelu Paka
• označitev parkirnega mesta OŠ Gorica
• označitev parkirnega prostora pri OŠ Livada
• označitev parkirnega mesta pri ZPIZ
• ureditev parkirišča za invalide ob Domu kulture

4.3. Zagotavljanje neoviranega gibanja invalidnim osebam

Za invalidne osebe je predvidena zagotovitev dostopov, vstopov 
in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir na naslednjih 
objektih  

• Sodelovanje Mestne občine Velenje v projektu, ki je tematsko 
vezan na invalide. Gre za namestitev Euroključavnic in 
nabavo Euroključev vsem gibalno oviranim osebam v 
Mestni občini Velenje. To so ključavnice, za katere imajo 
ključe samo invalidi in se instalirajo v javne wc-je za invalide, 
dvižne rampe na stopniščih, posebna dvigala za invalide, 
itd. Z Euroključi lahko invalidi potem po celi EU dostopajo 
do teh namenskih naprav in prostorov za invalide.

• Ureditev »gosenice« na enih od stopnic v objektu Titov 
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trg 1, kjer se po odselitvi DURS-a pripravi ena pisarna za 
razgovore z invalidi (zagotovitev zasebnosti).

• Izgradnja rampe na zadnjem vhodu Doma kulture, kjer je 
vstop v pisarne in možnost nakupa vstopnic v predprodaji.

• OŠ Antona Aškerca (ovira stopnice – en starš na invalidskem 
vozičku).

• OŠ Miha Pintarja Toleda – ureditev dovoza za invalida pri 
vhodu učencev predmetne stopnje in postaviti oprijemala 
še na drugi strani stopnišč na obeh hodnikih šole.

• Glasbena šola Velenje (dvigalo – dostop do male dvorane 
in orgelske dvorane).

• Hotel Paka – kjer se izvajajo kino predstave, zgraditi rampo 
(vhod v preddverje in vstop v dvorano ter v sami dvorani).

• Rdeči križ Velenje (ureditev klančine – vhod).
• Mestna četrt Levi breg (ureditev klančine – vhod).
• Sončni park – balinišče (ureditev dostopa v prostore – vhod 

in v sanitarije in družabne prostore).
• Trgovine in gostinski lokali: apelirati na lastnike, da bodo 

uredili dostope invalidnim osebam.
• Zagotovitev vsaj enega taksija, ki bo dostopen za invalide 

(z možnostjo subvencioniranega prevoza).
• Mestna občina Velenje bo zagotovila pet stanovanj v 

objektu Selo – Šalek v pritličju izključno za sklenitev 
najemnih pogodb za bivanje invalidnih oseb. Še naprej 
bo omogočala tudi menjave stanovanj, ki bodo dostopna 
invalidom.

• Proučiti možnost ureditve prehoda za pešce na regionalni 
cesti Velenje – Slovenj Gradec pri Avtopralnici Jevšnik, 
kjer na levem bregu Pake prebiva občan na invalidskem 
vozičku.

• Izdelati karto mesta za invalide na kateri bodo označene 
prav vse poti, ki so invalidom prijazne. Nadgraditi navedeno 
karto (vnos lokacij kot so sanitarije, parkirna mesta, 
javne ustanove, turistične znamenitosti in nadgradnja v 
interaktivno karto), kot npr. i-zemljevid.

• Zagotoviti dovolj javnih sanitarij po mestu in ob Škalskem 
jezeru, namenjenih invalidom.

4.4. Namestitev ustreznih klicnih naprav

Na vse javne objekte, katerih notranji prostori niso dostopni 
z invalidskim vozičkom in nimajo receptorja, je potrebno 
namestiti ustrezne klicne naprave: vhod v Kulturni dom (zvonec, 
domofon).

4.5. Usmerjanje in informiranje

• Na čim več semaforjih je potrebno namestiti zvočni signal 
za slepe in slabovidne. Upoštevana bo prioriteta, ki jo 
bodo predlagali uporabniki (omogočiti dostop do ožjega 
mestnega središča).

• v Zdravstvenem domu urediti displej tako, da bo uporaben 
za čakajoče gluhe in naglušne invalide.

• V telefonski centrali v Zdravstvenem domu ustrezno 
tehnično pripraviti faks za sprejemanje pisnih sporočil in 
dajanje informacij gluhim in naglušnim invalidom.

• Namestiti napeljavo induktivne zanke v javne prostore 
glede na izražene potrebe naglušnih invalidov – v Centru 
NOVA, 

• Namestiti bankomat za slepe in slabovidne
• Namestiti zvočna pomagala na avtobusih.

Ostale ugotovljene ovire se bodo reševale in odpravljale 

postopoma glede na potrebe uporabnikov in finančne 
zmožnosti. 

5. Način financiranja programa

Finančni viri za financiranje programa so:
• Občinski proračun za programe iz pristojnosti občine. 

Občina bo vsako leto z letnim proračunom določila obseg 
sredstev  za izvajanje posameznih programov.

• Državni proračun za javne službe in programe, ki jih 
zagotavlja država.

• Lastna sredstva invalidskih organizacij.
• Donacije in sponzorska sredstva.

Številka: 025-03-0002/2003-10-560 
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:
Sodobne koncepcije invalidske politike izhajajo iz doktrine 
človekovih pravic in dolžnosti in v svojem bistvu temeljijo na 
načelu enakosti in nediskriminacije. Uveljavljanje enakih 
možnosti invalidov in zagotavljanje spoštovanja načela 
nediskriminacije so civilizacijske norme, ki jim sledimo. Za 
uspešno uveljavljanje enakih možnosti za vse ljudi so ključni 
pogoji, ki jih mora oblikovati družba. Da so vse skupine ljudi 
izenačene v pogojih bivanja in sodelovanja v družbenih 
procesih tako na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, 
informiranja, dostopnosti do donacij, odločanja in dostopnosti 
do javnega in privatnega sektorja ter do fizičnega okolja.
Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline je Mestno občino 
Velenje predlagalo za podelitev listine »OBČINA PO MERI 
INVALIDOV«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. 
Listina je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva 
različnost potreb svojih občanov. Zato načrtno razvija, vzpodbuja 
in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k 
večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, 
ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno 
udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja 
pravic človeka in državljana. To listino je Mestna občina Velenje 
prejela v letu 2004. Na podlagi programa za izboljšanje življenja 
invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2005-2009, je 
Mestna občina Velenje v zadnjih letih uredila več dostopov za 
invalide (klančin): na Tomšičevi cesti, na Stanetovi cesti, na 
Rudarski cesti, pri vhodu v Osnovno šolo Antona Aškerca, pri 
Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje (dostop v A in B 
stavbo), na Ljubljanski cesti, na povezovalni cesti med Šaleško 
in Efenkovo cesto, na Efenkovi cesti (6 klančin), na križišču pri 
»Skalci« (4 klančine), na Selu (2 klančini), na Cesti talcev, na 
Prešernovi cesti (6 klančin), na Jenkovi cesti, na Kardeljevem 
trgu, pri Osnovni šoli Šalek in pri Centru Nova. Ustrezno smo 
označili obstoječa parkirna mesta za invalide (horizontalno in 
vertikalno): pri Centru Nova, na Goriški cesti 45, na Prešernovi 
cesti 22, na Šercerjevi cesti, na Rudarski cesti 2, na Prešernovi 
cesti 6, na Šaleški cesti 18 in 19, pri Upravni enoti Velenje, pri 
poslovnem objektu Fori in HSE, pri občinski stavbi, pri podhodu 
»Mastodont«, na Kersnikovi cesti, pri pošti, pri Zdravstvenem 
domu Velenje, pri Lekarni Velenje ter pred nakupovalnimi 
centri.
V Zdravstvenem domu Velenje so uredili naročanje preko 
mobilnega telefona s SMS sporočilom za gluhe in naglušne 
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osebe, ki imajo izbranega zdravnika ter za specialistične 
preglede, laboratorij, fizioterapijo in RTG preiskave; omogočili 
so tudi pošiljanje elektronskih sporočil in naročanje preko 
faxa. Mestna občina Velenje je zagotovila namestitev zvočnih 
signalov za slepe in slabovidne na 36 semaforjih v Velenju. 
Nova ljubljanska banka Podružnica Savinjsko-Šaleška je 
postavila v prostore svoje osrednje enote na Rudarski cesti v 
Velenju bankomat za slepe in slabovidne. 
Na šolah so za učence s posebnimi potrebami zagotovili 
stopniščno vzpenjalo in dostop do šole, Rdeča dvorana je 
dvorana z največ urejenimi sanitarijami za invalide na vozičkih, 
invalidom in ostalim osebam smo omogočili dostop v Ljudski 
univerzi Velenje, v Domu kulture Velenje, v Knjižnici Velenje, v 
Zdravstvenem domu Velenje, v vse velenjske lekarne. Prostore 
so invalidom prilagodili tudi v Domu za varstvo odraslih Velenje 
(zamenjali vhodna vrata, obnovili šest kopalnic za invalide, 
zamenjali eno osebno dvigalo, eno dvigalo prilagodili zahtevam 
funkcionalno oviranim osebam …).
Mestna občina Velenje letno sofinancira okoli 16 društev s 
področja zdravja (Medobčinsko društvo invalidov Šaleške 
doline, Društvo za boj proti raku Velenje, Društvo sladkornih 
bolnikov Velenje, Šaleški koronarni klub Velenje, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih Velenje, Društvo paraplegikov 
JZ Štajerske, Slovensko društvo za celiakijo, Združenje 
multipleskleroze Slovenije-Savinjsko Šaleška podružnica 
Velenje, Društvo ledvičnih bolnikov Celje, Društvo za boj proti 
raku Velenje, Društvo diabetikov Velenje Društvo bolnikov za 
kronično vnetno črevesno bolezen, Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Celje, Društvo mladih dializnih in transplantiranih 
bolnikov, Društvo bolnikov z osteoporozo Velenje …).
Mestna občina Velenje na različne načine (nižje plačilo vrtca, 
menjava stanovanja, organizacija dobrodelnih prireditev in akcij 
…) pomaga družinam, katerih člani so invalidi. 
Ustanovljena je bila delovna skupina za reševanje problematike 
družin v Mestni občini Velenje, ki pomaga reševati probleme 
zaradi nizkih dohodkov, stanovanjskih težav, brezposelnosti in 
drugih težav. Mestna občina Velenje finančno podpira delovanje 
dnevnega centra »Moj klub«, namenjenega invalidom in ljudem 
v stiski. Sofinanciramo tudi programe javnih del, v katera so 
vključeni invalidi.
Za naslednje štiriletno obdobje je potrebno sprejeti nov program, 
sprejetje programa pomeni stalno načrtno urejanje vprašanja 
varstva invalidov. Sredstva za izvedbo programa iz pristojnosti 
občine, bo zagotavljala občina v okviru letnih proračunov, ostala 
sredstva pa izvajalci programov iz njihovih virov in donacij.
Menimo, da je okvirni program zastavljen tako na široko, 
da zajema vse zainteresirane. Operativno pa se bo vsako 
leto dopolnjeval glede na potrebe uporabnikov in seveda 
razpoložljiva sredstva.

V Velenju, dne 16.4.2010 

Pripravila:                                                                                   
                     Nevenka LEMPL, s.r.                   

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

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

POROČILO 
o delu Javnega zavoda Knjižnica Velenje 

za leto 2009

I. PREDSTAVITEV ZAVODA
Javni zavod Knjižnica Velenje je bil ustanovljen z Odlokom sveta 
Mestne občine Velenje dne 3. 2. 2004 in je pravni naslednik 
Kulturnega centra Ivan Napotnik. Z Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda  Knjižnica 
Velenje z dne 12. 3. 2008 je  osnovna dejavnost Knjižnice 
Velenje knjižnična (od 3. 2. 2004 do 12. 3. 2008 je zavod  
namreč vključeval tudi prireditveno dejavnost – sedanji Festival 
Velenje). Z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki ima zavod 
sklenjeni pogodbi o izvajanju knjižnične dejavnosti na njunem 
področju.
Splošna, ‘javna’ knjižnica je ustanova, namenjena vsem 
prebivalcem območja, ki ga sestavljajo MO Velenje, kjer živi 
75% prebivalstva, občina Šoštanj z 19% in občina Šmartno s 
6% prebivalstva. Po zakonu o knjižničarstvu gre za javno službo, 
ki jo v osnovi  organizirajo in financirajo občine, država pa jo 
podpira pri različnih projektih, kot so dopolnjevanje knjižnične 
zbirke, računalniške opreme, vzdrževanje vzajemnega 
kataloga, investicije in podobno; svoj delež država običajno 
prispeva preko javnih razpisov. 
Knjižnica je namenjena vsem prebivalcem ne glede na 
njihovo starost, spol, izobrazbo, veroizpoved, nacionalno ali 
socialno pripadnost itd. in predstavlja enega  stebrov lokalnega 
kulturnega, izobraževalnega in družabnega življenja, s splošno 
dostopnostjo do zbranega znanja in informacij pa tudi enega 
od kanalov za socialno promocijo. Vzporedne vrste knjižnic, na 
primer šolske, sicer opravljajo del nalog (predvsem uvajanje 
v knjižnico), vendar so namenjene zelo ozki, specialni ciljni 
skupini (=učencem konkretne šole), zaradi česar sta njihov 
doseg in učinek bistveno manjša. 

Organi zavoda so: 
Svet zavoda: mag. Dragica Povh (predsednica), Marjetka 
Blatnik, Peter Groznik, Metka Jevšenak, Jana Kavtičnik, Alenka 
Rednjak in Karina Špegel

Strokovni svet zavoda: Silvo Grmovšek (predsednik), Ana 
Hudournik, Peter Rezman, Zdenko Lešnik, Anton Skok, Frank 
Špiler

Direktor: Vlado Vrbič

Dne 31. 12. 2009 je bilo v zavodu zaposlenih 25 delavcev.

II. UVOD
Leto 2009 je bilo prvo leto, ko je bila, po reorganizaciji leta 2008, 
Knjižnica celo obdobje samostojen zavod, ki se je ukvarjal 
izključno s knjižnično dejavnostjo. V tem letu smo praznovali 
155 letnico knjižničarstva na področju Šaleške doline in 75 let 
Knjižnice Velenje – ob teh jubilejih smo izdali obsežen zbornik 
Knjižnice na Šaleškem, kjer smo popisali zgodovino knjižnic na 
našem področju.
V letu 2009 je Knjižnica Velenje za svoj »prispevek k 
strokovnemu razvoju slovenskega knjižničarstva«, kot četrta 
splošna knjižnica v  štiridesetletni zgodovini podeljevanja, 
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prejela Čopovo diplomo, najvišje priznanje na področju knjižničarstva v državi. Dr. Matjaž Kmecl, častni občan občine Velenje, pa 
je Velenju oz. Knjižnici Velenje podaril dragoceno zbirko Iconotheca Valvasoriana, ki je bila izdana v vsega petdesetih izvodih.
Neugodna gospodarska gibanja so vplivala predvsem na likvidnost zavoda, zmanjšanja sredstev financerjev smo nadomestili 
s skrajnim varčevanjem, na začetku leta sprejeti sanacijski ukrepi so ob budnem nadzoru sveta zavoda prinesli zelo dobre 
rezultate.
Po nekajletnih prizadevanjih pa je občini Šmartno ob Paki in naši knjižnici uspelo obnoviti in opremiti nove prostore za knjižnico v 
Šmartnem ob Paki, ki smo jih odprli 18. junija 2009. In v slabega pol leta je število aktivnih članov v Šmartnem ob Paki zraslo za 
skoraj 50%! Število članov in obisk pa sta zrasla tudi v Velenju in Šoštanju.
Ob svojih obletnicah smo se aktivno vključili v praznovanje 50 letnice otvoritve mestnega središča, pripravljali smo razstave, 
pogovore, izdali smo serijo kazalk…

III. VSEBINA DELA
ZBIRKA
Knjižnična zbirka je konec leta 2009 štela skupaj  55.400  naslovov oz. 167.828  enot, od tega 157.081  knjig. Dobra polovica 
je leposlovja (pravljic, povesti, romanov, poezije, dramatike itd.).  61.276 enot ali   36,5 % zbirke je namenjenih otrokom; v obeh 
zunanjih knjižnicah je ta delež nekaj višji. 
Največ gradiva je v Velenju –  131.719 enot, knjig je 123.343, drugo so zgoščenke, kasete, zemljevidi... Tu je gradivo zbrano in 
razporejeno v več območij: otroško oz. mladinsko območje ponuja vse gradivo - tudi poučno, filmsko in zvočno - za mladino do 
15.leta,  dalje v območje leposlovja, to je besedne in drugih umetnosti (glasbe in filma), pa v območje znanja in znanosti; manj 
iskano gradivo je v skladišču. Periodični tisk stoji večinoma v Velenju in je postavljen deloma v časopisni  čitalnici (časniki), deloma 
pa z drugim gradivom iste vsebine. 
V mestni knjižnici Šoštanj obsega zbirka 21.783  knjig oz. 23.299  enot; razdeljena je na 13.816  enot za odrasle in na  9.483 
(40,7%) za mladino, lani pa se je povečala za 1340 enot. V Šmartnem ob Paki stoji  11.940 knjig oz. 12.802  enoti; od tega jih je 
5732 ali 44,7%  namenjeno mladini, lani pa s eje povečala za 392 enot gradiva.
Celotno zbirko smo v letu 2009 povečali za 7.974 enot, od tega za 7095 knjig. Število naslovov - 4395 - je prav tako visoko in 
pomeni, da smo v povprečju kupili manj kot dva izvoda istega naslova. Odpisali smo 731 enot. Prirast po tematskih sklopih in 
enotah izgleda takole:

Za posebne namene se ločeno organizirajo tudi nekateri deli zbirke, ki so iz različnih razlogov pod posebnim režimom: priročna 
knjižnica je na primer sestavljena iz gradiva, ki ga knjižničar potrebuje v vsakem trenutku ‘pri roki’ (od tod ime), zato tega gradiva 
praviloma ni mogoče dobiti za domov, lahko si ga pa ogledamo in uporabimo v knjižnici. Da bi posledice te omejitve za bralce čim 
bolj omilili, je priročna knjižnica vključena v tisti del gradiva, ki je v prostem pristopu. 
Poleg fizičnega gradiva ponuja knjižnica tudi dostop do nekaterih podatkovnih baz (IUS-INFO, arhiv Večera, Oxfordski slovar in 
leksikon…), ki so sicer plačljive, a jih člani knjižnice lahko v prostorih knjižnice uporabljajo brezplačno; nekatere od njih je možno 
brezplačno uporabljati tudi od doma oz. zunaj knjižničnih prostorov.
Poseben del zbirke predstavlja domoznanska zbirka - pod tem imenom se skriva gradivo, ki se nanaša na - razširjeno - Šaleško 
dolino in obsega 5653 enot inventariziranega gradiva. Obseg zbirke je večji še za vsaj dva tisoč enot, če upoštevamo še neobdelano 
gradivo (razglednice, drobni tiski, plakati in digitalizirano gradivo). Omeniti velja tudi posebno, t.i. študijsko zbirko  temeljnih in 
referenčnih del predvsem s humanističnega in družboslovnega področja, ki obsega 6406 enot, ter zbirko starejših in dragocenih 
tiskovin, ki obsega 487 enot. Lani smo ob 75-letnici knjižnice, ob 155-letnici knjižničarstva in ob 50-letnici mesta z minimalnimi 

Nam./UDK 0 1 2 3 5 6 7 81 82 9 Skupaj 
odrasli 347 266 114 533 148 576 745 123 1760 422 5039 

mladina 41 12 2 83 89 84 295 1 2304 24 2935 
Skupaj 388 278 116 616 237 660 1040 124 4069 446 7974 

pri �emer je gradivo organizirano v naslednje skupine po UDK:  

0 - Znanost in znanje na splošno                         
1 - Filozofija                                                       
2 - Verstvo. Teologija                                          
3 - Družbene vede                                               
5 - Naravoslovne vede                                         
6 - Uporabne vede                                               
7 - Umetnost                                                        
81 – Jezikoslovje, lit. teorija                                
82 - Književnost                                                   
9 - Zgodovina                                                       



10. maj 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 34/ stran 77

            31. seja Sveta Mestne občine Velenje

sredstvi izdali zbornik o knjižnicah v Šaleški dolini in se s tem uvrstili v krog 5 - 6 knjižnic v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo 
s takšno publikacijo
Produkcija knjižnega in neknjižnega gradiva na našem koncu je tudi sicer vse prej kot zanemarljiva, a je žal skrb zunanjih 
dejavnikov za zbiranje, hranjenje in posredovanje dokumentov še zmeraj precej nedosledna -   pogosto se zgodi, da posamezniki, 
društva, ustanove, podjetja… pripravijo sicer zanimive publikacije o svojem delu in življenju, pri tem pa ne pomislijo, da bo po letu 
ali dveh zanje vedel še komaj kdo, če ne bodo vključene v knjižnično zbirko in dostopne preko kataloga. Situacija se izboljšuje 
predvsem, odkar smo pripravljamo letne razstave izdanih knjižnih in neknjižnih novosti, ki jo organiziramo okrog novega leta. 

KNJIŽNICA – ZA KOGA?
Splošna, ‘javna’ knjižnica je namenjena vsem prebivalcem ne glede na njihovo starost, spol, izobrazbo, veroizpoved, nacionalno 
ali socialno pripadnost itd. in predstavlja enega  stebrov lokalnega kulturnega, izobraževalnega in družabnega življenja, s splošno 
dostopnostjo do zbranega znanja in informacij pa tudi enega od kanalov za socialno promocijo. Knjižnica pokriva območje, ki ga 
sestavljajo MO Velenje, kjer živi 75% prebivalstva (33.309 prebivalcev), občina Šoštanj z 19% (8.518 preb.) in občina Šmartno s 
6% oz. 3.117 prebivalci. 
Odgovor na vprašanje, kdo sploh obiskuje knjižnico, ni niti lahek niti enoznačen. Res je sicer, da je tu več mladih, pa da se tisti, ki 
so pogosteje v knjižnici, običajno včlanijo, s čimer o njih zvemo nekaj več, vendar to ne velja za vse. Tako se statistikam največkrat 
izognejo občasni gostje, pa tudi dostopnost čitalnic, iskanje informacij ali obisk prireditev niso odvisni od članskega statusa. 
Ni nezanimiv podatek, da dobrih 8% registriranih obiskov prihaja iz krajev zunaj Šaleške doline. Posebno kategorijo obiskov 
predstavljajo virtualni oz. e-obiski; stalna skrb za zanimivost, informativnost in uporabnost knjižnične spletne strani je seveda 
predpogoj za to, da se ti ‘bralci’ vračajo.
Vzporedne vrste knjižnic, na primer šolske, sicer opravljajo del nalog (predvsem uvajanje v knjižnico), vendar so namenjene ozki, 
specialni ciljni skupini (=učencem konkretne šole), zaradi česar sta njihov doseg in učinek bistveno manjša. Začasno Knjižnica 
Velenje s svojimi servisi pomaga tudi nastajajočim visokošolskim zavodom, dokler ti zavodi ne bodo v stanju organizirati lastnih 
knjižnic. 
Članstvo je mogoče slejkoprej združiti v tri velike skupine: prva so mladi do 15.leta, druga srednješolci in študenti ter tretja vsi 
drugi, znotraj te so zaposleni najbolj številni. Številčno stanje aktivnih članov je bilo konec 2009 naslednje: 
• v Velenju 8.449 članov knjižnice od 33.309 prebivalcev ( 25,4%), oz. 827 novih,
• v Šoštanju  1.451 članov od 8.518 prebivalcev (17 %) oz. 95 novih in 
• v Šmartnem 520 članov  od 3.117 prebivalcev (16,9 %) oz. 72 novih. 
Skupno število članov je bilo torej 10.420 (v letu 2009 smo prvič presegli številko 10.000!), zlasti razveseljuje občuten porast 
članstva v obeh Š-knjižnicah, gotovo posledica podaljšanega delovnega časa v Šoštanju in  novih prostorov v Šmartnem. Pri 
skupno 44.944 prebivalcih predstavljajo te vrednosti 23,2-odstotno stopnjo včlanjenosti 

Tabela prikazuje strukturo včlanjenih bralcev v letih 2008 in 2009. 

Velenje 
'09 

Šoštanj 
'09 

Šmartno 
o/P '09 Skupine �lanov  Velenje 

'08 
Šoštanj 

'08 
Šmartno 
o/P '08 

877 105 39 srednješolci 944 112 27 
1942 348 119 zaposleni 1789 280 87 
1222 207 84 predšolski 1111 202 61 
973 98 38 redni in izredni študenti 960 99 27 
472 86 21 nezaposleni 519 72 13 
2182 485 152 osnovnošolci 2188 466 116 
42 17 14 zaposleni v mati�ni ustanovi 37 16 14 

118 14 3 pravne osebe - zun.ustanove 113 11 3 
497 65 38 upokojenci 472 49 28 
31 6 2 gospodinje 24 2 1 
4 1 0 svobodni poklici 7 1 0 

30 9 2 samostojni podjetniki 30 12 0 
14 7 8 organiz. enote knjižnice 13 6 7 
2 2 0 kmetje 2 2 0 

21 1 0 tuji državljani 10 2 0 
22 0 0 ostali 8 1 0 

8.449 1.451 520 Skupaj 8.227 1.333 384 
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OBISK, STORITVE IN IZPOSOJA
Leto 2009 bo šlo v zgodovino kot leto pridobitev predvsem v obeh manjših knjižnicah, ki sta se zato pri osnovnih parametrih precej 
bolje odrezali od prejšnjih let. Tako je bila knjižnica v Šoštanju do 1. marca odprta od ponedeljka do srede med 12. in 18.uro, ob 
četrtkih in petkih pa med 12. in 16.uro, po tem datumu pa ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 10. do 18.ure, ob četrtkih pa 
od 12. do 16.ure, torej 36 ur namesto prejšnjih 26. V Šmartnem je ostala enaka odprtost, t.j. ob torkih med 12. in 18.uro ter ob 
četrtkih med 12. in 16.uro, vendar so novi prostori pomembno pospešili obseg dejavnosti (obisk, članstvo itd.). V Velenju je bila 
knjižnica odprta kot doslej - ob delavnikih med 8. (časopisna čitalnica) oz. med 10. (izposoja, druge čitalnice) in 19.uro, ob sobotah 
pa med 8. in 13.uro. E-servisi so seveda dosegljivi 24 ur dnevno.
Pred našimi očmi se narava knjižnic spreminja v tem smislu, da fizična izposoja, kot smo jo poznali doslej, zgublja na pomenu, 
rastejo pa druge oblike uporabe gradiva in druge funkcije knjižnice. Obisku, ki smo ga doslej spremljali samo pri izposoji in 
prireditvah, velja prišteti (fizični) obisk drugih servisov, potem pa še e-obisk oz. online uporabo knjižničnih servisov. Zato smo 
namenom, da bi odmevnost knjižnice izmerili še na kak drug način, ne le z izposojo gradiva na dom in obiskom prireditev, na 
sedežni lokaciji v Velenju opravili vzorčna štetja fizičnega obiska in uporabe gradiva oz. servisov v sami knjižnici ter iz tako 
pridobljenih številk ekstrapolirali letne vrednosti.

FIZIČNI OBISK:  
Referenčna vrednost je količina dnevnih obiskov prehodov skozi vhodna vrata. 706 dnevnih obiskov knjižnice pomeni letno 
194.868 fizičnih obiskovalcev, od katerih smo doslej skozi evidenco izposoje zaznali vsega 115.781 (avtomatski števec prehodov 
na vhodu, inštaliran 1.februarja 2010, je prvi dan naštel 876 obiskovalcev, kar potrjuje navedene številke). Štetje uporabe gradiva v 
sami knjižnici je dalo rezultat 560.047 enot, kar pomeni pri izposojenih 279.746 enotah praktično podvojeno količino uporabljenega 
gradiva. 
Vzorčno štetje je pokazalo tudi, da  predstavlja obisk drugih servisov že danes približno dve dodatni tretjini obiska. Skupno število 
fizičnih obiskovalcev znaša tako 219.327.

Število prireditev je spet malo zraslo – 355 dogodkov (gl. seznam) s skupno 7.083 obiskovalci, od tega 629 v Šoštanju. Posebno 
pozornost posveča knjižnica promociji gradiva, knjižnice in  branja nasploh. Sem spada poleg literarnih večerov še vrsta aktivnosti, 
med drugim Priporočamo  - akcijo izvajamo skupaj z drugimi knjižnicami v regiji -, seznami novosti, kvizi in uganke, sodelovanje v 
akciji ministrstva za kulturo Rastem s knjigo, namenjeni učencem sedmih razredov osnovne šole, promocijska akcija Zvesti bralec, 
pa Branje je žur-reading is cool v sodelovanju z gimnazijo in Cool-knjiga za najstnike. Del prireditev se godi pod kapo centra za 
vseživljenjsko učenje Saša v sodelovanju z Ljudsko univerzo Velenje. Končno spada sem tudi priloga Našega časa Knjižnični 
kurir. 
Tako razširjeni spekter dejavnosti je prisoten tudi v Šoštanju in Šmartnem, vendar ga ne moremo v enaki meri pripisati obema 
krajevnima knjižnicama, saj pogoji, v katerih delujeta (odprtost, zbirka…), kljub nedvomnemu napredku v zadnjem letu še niso v 
celoti primerljivi z velenjskimi. 

E-OBISK: 
Druga skupina obiskov, s katerimi se srečujemo zadnjih nekaj let, so tkim. e-obiski. Statistika uporabe e-kataloga (COBISS-OPAC) 
kaže v tem letu 60.420 priklopov, 137.527 iskanj in 281.585 izpisov. Statistika oddaljenih dostopov pri uporabi online podatkovnih 
baz (Ius-Info, Večer, Ebsco, Oxfordski slovar in leksikon…) kaže samo 1700 priklopov, mdr. tudi odsev prešibkega angažmaja 
knjižnice pri predstavitvi in uporabi teh servisov. Med e-servisi se je precej povečalo število posegov preko internetnega portala 
Moja knjižnica (podaljševanje, rezervacije, naročila itd.) in sicer z 12.694 na 20.313 (rezervacije za pultom so skupaj z naročili 
dosegle 6.711 posegov). Z bibliofonom so bralci opravili 5.933 podaljšanj izposojnega roka. 

Fizi�ni obisk Knjižnice Velenje 2009

Obisk zaradi 
izposoje; 137694

Obisk prireditev 
in razstav; 20247

Obisk �italnic; 
61386 Obisk zaradi izposoje

Obisk prireditev in razstav

Obisk �italnic
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IZPOSOJA: 
Število vseh izposojnih transakcij, tudi tistih preko OPAC-a, je doseglo 631.771. Skupna izposoja kaže s 342.991  enotami rahel 
dvig glede na leto 2008; od tega je bilo 297.397 izposojenih knjig. Zanimivo je, da število izposojenih knjig še raste, saj jih je bilo 
leto prej izposojenih 293.198, še leto pred tem pa 291.906. Iz tega je mogoče sklepati, da dobro skrbimo za oskrbo s knjižnim 
gradivom. Izposoja na knjigomatu je dosegla 12.626 enot; najraje ga uporabljajo osnovnošolci, sledijo zaposleni, predšolski itd. 
Izposojni kioski so dosegli vsega 655 (Velenje), 409 (Šoštanj) in 11 (Šmartno) enot izposoje, skupaj  torej 973 enot; osnovni 
problem je nestabilnost tega servisa. 
Člani knjižnice si lahko sicer neovirano izposojajo gradivo v vseh treh lokalnih knjižnicah in naročajo gradivo iz tiste, kjer je 
trenutno prosto. Posredno, preko medknjižnične izposoje je članom knjižnice omogočen dostop tudi do gradiva drugih slovenskih 
in tujih knjižnic; s to  možnostjo je prišlo v hišo 442 enot gradiva, od tega 23  kopij člankov, medtem ko je knjižnica posodila  drugim 
slovenskim knjižnicam 54 enot. 

E-obisk Knjižnice Velenje 2009

Iskanj v katalogu; 
137527

Uporaba 
podatk.baz; 1700

Bibliofon; 5933

E-servis  Moja 
knjižnica; 20313

Iskanj v katalogu

Uporaba podatk.baz

E-servis  Moja knjižnica

Bibliofon

Knjižnica Velenje 2005-2009
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Obseg izposoje v Velenju je lani ostal prakti�no nespremenjen: 280.598 v letu 2008 oz. 279.746 lani, od tega je 
bilo 245.796 izposojenih knjig. To pri 131.719 enotah zaloge pomeni  2,12-kratni obrat zbirke. V nasprotju s tem 
sta zrasli obe Š-knjižnici: šoštanjskih  23.299 enot so si bralci izposodili 1,83-krat (42.619 izposojenih enot), 
12.802 knjig v Šmartnem pa 1,57-krat (20.085 izposojenih enot). Resnici - in bralcem - na ljubo pa je treba 
poudariti, da ne ravno zanemarljiv odstotek bralcev iz teh dveh krajev obiskuje velenjsko knjižnico.  

Knjižnica Šoštanj 2005-2009
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Knjižnica Šmartno o/P 2005-2009
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Najbolj brani deli sta bili Kathleen Woodiwissove Pepel v vetru in Vreden ljubezni, sledijo Anica in Jakob Dese 
Muck, Muca copatarica, Antigona in Solzice, prvi Harry Potter je šele na devetem mestu. 
Iz spodnje razpredelnice se da razbrati, kaj si izposojajo posamezne skupine bralcev.  

V nasprotju s situacijo pred nekaj leti, ko sta bila deleža izposojenega leposlovja in neleposlovnega gradiva 
izena�ena,  se danes sre�ujemo s prevlado leposlovja (59%). V trenutku gospodarske in razvojne krize bi bilo 
pri�akovati pospešeno iskanje novih znanj in prizadevanja za oživitev gospodarskega življenja in boljšo 
participacijo v njem, vendar trendi povpraševanja  niti v fizi�nem niti v virtualnem gradivu (uporaba online 
podatkovnih baz, na primer) tega ne potrjujejo, nasprotno, kažejo na inertno, celo brezskrbno družbeno klimo.  

IZOBRAŽEVANJE 
V nasprotju z gornjo trditvijo spada med hišne prioritete knjižnice tudi skrb za usposabljanje osebja. Tako je v 
letu 2009 opravilo 100 udeležencev skupno 386 ur izobraževanj. Seznam izobraževanj je priložen v osnovni 
verziji poro�ila.

                       Splošno Filoz. Verst. Družb.v. Nar.v. Upor.v. Umetn. Jeziksl. Leposl. Zg./Zem. Drugo Skupaj 
izredni 

študenti 189 396 31 772 154 845 637 125 1857 196 90 5292 

nezaposleni 609 1532 203 1425 555 2081 3162 455 6874 574 223 17693 
redni

študenti 602 1770 258 2649 1251 2472 2550 696 10028 1469 410 24155 

osnovnošolci 764 788 257 1624 2512 2878 15404 429 59879 1272 850 86657 
zaposleni 2098 4769 610 4004 1416 7999 9174 917 47523 2729 967 82206 

upokojenci 1393 1115 182 526 132 1495 1879 156 14159 658 319 22014 
srednješolci 162 861 112 890 739 1330 2173 514 9820 850 290 17741 

predšolski 253 219 75 1503 1548 1214 19366 209 44012 205 569 69173 
zaposl. v  

mat. ustan. 421 220 48 289 98 759 1156 55 3244 258 98 6646 

gospodinje 18 64 27 51 16 164 214 32 745 7 14 1352 
pravne os. - 
zun. ustan. 39 96 9 414 437 390 653 23 2805 98 119 5083 

tuji
državljani 3 10 1 5 11 52 83 45 177 19 20 426 

ostali 15 29 8 22 16 47 355 17 389 153 4 1055 
enote za 
medodd.

izp.
9 17 3 16 3 24 23 3 154 43 8 303 

organ. enote 
knjižnice 27 32 2 56 19 51 100 4 1068 101 29 1489 

samost. 
podjetniki 47 104 10 56 54 195 135 15 730 82 32 1460 

svobodni 
poklici 0 11 0 0 1 9 46 0 46 10 2 125 

kmetje 0 0 1 13 10 14 11 0 69 2 1 121 
drugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 6649 12033 1837 14315 8972 22019 57121 3695 203579 8726 4045 342991 
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PRIREDITVE IN PROMOCIJA 

Prireditev smo imeli v letu 2009 ve� kot let prej – 355, torej povpre�no vsak koledarski dan eno!  Posebno 
pozornost posve�a knjižnica promociji gradiva, knjižnice in  branja nasploh. Sem spada poleg literarnih ve�erov 
še vrsta aktivnosti, med drugim Priporo�amo  - akcijo izvajamo skupaj z drugimi knjižnicami v regiji -, seznami 
novosti, kvizi in uganke, sodelovanje v akciji Rastem s knjigo, namenjeni u�encem sedmih razredov osnovne 
šole, lani smo pri�eli tudi s promocijsko akcijo Zvesti bralec. Obiskovalci so zelo dobro sprejeli redne mese�ne
razstave Bralec meseca v »steklenih dvoj�kih, pa tudi oglasno desko, na kateri sodelavka redno spremlja 
izvedene prireditve. Kon�no spada sem tudi priloga Našega �asa Knjižni�ni kurir (2 številki), redna tedenska 
rubrika v �asopisu Naš �as o knjižnih novostih, pa tudi serija portretov Zaleš�anski portreti (12 v letu 2009). 
Seznam prireditev je v izvirnem poro�ilu.

IV. FINAN�NO POSLOVANJE 
Finan�no poslovanje je razvidno iz Ra�unovodskega poro�ila, zato samo nekaj poudarkov oziroma razlag. 
Zavod je poslovno leto 2008 kon�al pozitivno, a z 55 528 € likvidnostnih zaostankov za pretekla leta. Da bi te 
zaostanke dokon�no odpravili, smo sprejeli program ukrepov, ki jih je potrdil in redno spremljal svet zavoda. 
Program je predvideval triletno obdobje, v katerem naj bi bili ti zaostanki odpravljeni, temeljil pa je na 
var�evanju znotraj zavoda in sodelovanju ustanovitelja. Ustanovitelj zaradi težav v prora�unu v letu 2009 ni 
mogel zagotoviti dodatnih sredstev v ta namen, je pa ob kr�enju prora�una v za�etku leta pri knjižnici pogodbene 
zneske znižal le na podro�ju pla� (ena zaposlitev), nabave knjig (10%) in nekaj pri materialnih stroških in 
izobraževanju. Tako je omogo�il, da je program var�evanja obrodil sadove, saj smo ga prakti�no v celoti 
izpolnili že v letu 2009. Likvidnostne zaostanke smo zmanjšali za 51 713 €, torej za 93% - na�rtovano je bilo 
zmanjšanje za 33%. Leto 2010 za�enjamo z vsega 3 814 € zaostankov iz preteklih let. V letu 2010 je tako, �e ne 
bo ve�jih presene�enj, ob var�evanju in nadzorovanem obsegu programov, realno  pri�akovati, da odpravimo še 
preostali zaostanek.  
Z racionalnim trošenjem smo prihranili okoli 40 000 € (najve� pri splošnih materialnih stroških - elektrika, …), 
teko�em vzdrževanju (opravili smo le najnujnejše posege in obnovo opreme) in pri programskih materialnih 
stroških, �eprav smo na tem podro�ju na�rtovali najmanjše var�evanje. Preostanek »prihranka« v višini okoli 11 
000 € pa gre na ra�un ve�jih prihodkov od predvidenih. 
Po prvem celotnem samostojnem finan�nem letu je lažje tudi na�rtovanje prihodkov in odhodkov zavoda za 
naprej. V letu 2009 se je pokazalo, da višina teko�ih materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja objektov  raste 
zaradi višanja cen, na kar nimamo vpliva. Edina možnost obvladovanja je var�evanje (energija, pisarniški 
material, telefonske storitve….), ki pa ima neko dolo�eno smiselno mejo, preko katere zaradi interesa 
opravljanja javne službe ne moremo iti. V kolikor bodo ti stroški kljub var�evanju naraš�ali preko na�rtovanih, 
se bodo temu primerno nižala sredstva za programe. 
Ena od možnosti var�evanja je tudi smotrna nabava opreme in zmanjšanje investicij. V letu 2009 smo nabavili 
res najnujnejše, ve�ja investicija je bila le obnova in oprema  prostorov v Šmartnem ob Paki, ki pa je bila pokrita 
iz sredstev donatorjev, ob�ine Šmartno ob Paki in Ministrstva za kulturo 

IV. INVESTICIJE 
Najve�ja oziroma najpomembnejša investicija po letu 2005 je bila obnova prostorov za knjižnico v Šmartnem ob 
Paki. V mesecu februarju 2009 je bila dana zelena lu� za obnovo dela prostora bivšega marketa v obsegu 175 kv. 
m. 18. junija je bila otvoritev. Narejene so bile predelne stene, obnovljeni tlaki, elektroinstalacije, ogrevanje, 
opravljeni opleski… Denarno je obnova in oprema stala le okoli 12 000 € ( 5 000 € je prispevalo ministrstvo za 
kulturo, ostalo pa ob�ina Šmartno ob Paki), vrednost opravljenega dela in podarjene opreme (vse police in 
ve�ino ostale opreme je podarila ob�ina Rogaška Slatina) pa je vsaj petkrat višja. 
Od ve�jih kosov opreme smo za velenjsko knjižnico nabavili regale za stripe, opremo za e- igralnico, registrator 
delovnega �asa in dva tiskalnika. 

V. KADROVSKE ZADEVE 
Svet zavoda je januarja 2009 dal soglasje k novemu pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest  in kadrovskemu na�rtu za leto 2009. Nova sistemizacija delovnih mest je bila potrebna predvsem zaradi 
reorganizacije v letu 2008. V kadrovskem na�rtu pa je bila predvidena zaposlitev polovice bibliotekarja v 
Šoštanju (Ob�ina Šoštanj je za to zagotovila sredstva) in nadomestna zaposlitev poslovnega sekretarja, ker je 
prejšnja poslovna sekretarka prevzela dela v zavodu Festival Velenje. Zaradi recesijskih gibanj je ob�ina  junija 
dala soglasje le k pravilniku, h kadrovskemu na�rtu pa po usklajevanjih v mesecu decembru. V letu 2009 smo 
tako zaposlili bibliotekarko za knjižnico Šoštanj in poslovno sekretarko. Na javnih delih smo imeli eno 
sodelavko, en sodelavec pa je bil zaposlen preko programa za invalide. Dve sodelavki sta bili zaposleni za 
nadomeš�anje  daljših bolniških izostankov 
Porodniških izostankov smo imeli v letu 2009 za  30 mesecev ali dve delovni mesti in pol, poleg tega pa smo 
imeli tudi nekaj daljših bolniških izostankov. 
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j j
V knjižnici še naprej ostaja najbolj pere� problem bolniških izostankov v izposoji - pomagamo si s polovi�nimi 
zaposlitvami za dolo�en �as (kot nadomeš�anje), pa tudi v svetovanju vsaka predvidena ali nepredvidena 
odsotnost delavca še poslabša stanje. 
V javnem zavodu Knjižnica Velenje je bilo 31. 12. 2009 zaposlenih 25 delavcev – od tega za  nedolo�en �as 21, 
za dolo�en �as  4 delavci. 
SEZNAM ZAPOSLENIH – stanje 31.12. 2009
Zap. št. Priimek in ime Stopnja  

izobrazbe
Delovno mesto Status Št. ur 

1. VRBI� VLADO VII direktor nedol. �.  8 
2. BABI� ANTON V Vodnik V dol. �. 6 
3. BLATNIK MARJETA VII bibliotekarka – Šoštanj ned. � 8 
4. BONNO ROMANA V Knjižni�arka - izposoja dol. �.  4 
5. BOROVNIK BARBARA VII bibliotekar – izposoja,   

nadomeš�anje 
6. �RNKO LIDIJA VII bibliotekarka - 

informatika in 
izobraževanje 

ned. �.  8 

7. GABER PODHOVNIK VESNA VII Bibliotekarka -svetovanje ned. �.  8 
8. GRMOVŠEK SILVO VII bibliotekar - 

domoznanstvo 
ned. �.  8 

9. GROZNIK PETER VII strokovni sodelavec ned. �.  4* 
10. JERENEC MARINKA III manipulant III ned. �.  8 
11. KAC ANDREJA V knjižni�arka - zposoja ned. �.  8 
12. KOLENC ANDREJA VII bibliotekarka - Šoštanj  4 
13. KRUŠKO MIRELA VII poslovna sekretarka ned. �. 8 
14. LEDINEK STANKA VI bibliotekarka -svetovanje ned. �.  8 
15. LUKANC BERNARDA VI bibliotekarka - vodja 

službe za delo z bralci 
ned. �.  8 

16. PAVI� MILA I �istilka ned. �.  8 
17. PIVK SRDI� MARJETA VII Bibliotekarka - svetovanje ned. �.  8 
18. PLANKO LADO VI pom. direktorja ned. �.  8 
19. PRAH ŠINCEK EDITA VII Bibliotekarka -svetovanje ned. �.  8 
20. REGVAT MATJAŽ V manipulant dol. �. 8 
21. SELAN DAMJANA VI Bibliotekarka katal. in 

inventarizacija 
ned. �.  8 

22. STROPNIK IVO V urednik ned. �.  8 
23. STVARNIK ANDREJA V knjižni�arka - izposoja ned. �.  8 
24. ŠPILER FRANK V knjižni�ar – vodja 

izposoje 
ned. �.  8 

25. ZABUKOVNIK JERI� BRINA VII Bibliotekarka -svetovanje ned. �.  8 

* P. Groznik je od 1. 8. 2009 ( predvidoma do 31. 12. 2012) zaposlen v Knjižnici Velenje za 4 ure, 4 ure pa je 
zaposlen na Festivalu Velenje kot koordinator projekta EPK.  

UPOKOJENCI KNJIŽNICE (z nekdanjo enoto Prireditve) 
Zap. št. Priimek in ime Delovno mesto Leto 

upokojitve 
1. GRAH MARIJA �istilka 1978 
2. VRE�EK MARIJA �istilka 1978 
3. NEDELJKO MARIJA �istilka  1989 
4. �AS JOŽICA �istilka  1990 
5. MEDVEJEK IVANKA višja knjižni�arka 1990 
6. NATEK ANA ra�unovodja 1990 
7. ZELENIK PAVLA �istilka  1991 
8. BASTL MARIJA knjigovodja 1997 
9. GAŠPER MAL�KA višja knjižni�arka 1998 
10. MACUR ANICA bibliotekar 1999 
11. TOFF LELA višja knjižni�arka 1999 
12. VUNDERL OLI višja knjižni�arka 1999 
13. BORUTA MARJANA izposoja Šoštanj 2005 
14. BRGLEZ METKA tajnica 2005 
15. MARIN ŠPELA katalogizator-inventarizator 2006 
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Cilj 2 Usmerjenost k dosegu ranga knjižnice I. kategorije (nabavna politika, postopno uvajanje standardov ISO 2001…)
Ta cilj dosegamo skozi kvalitetno opravljanje osnovne dejavnosti, glede standardov ISO pa smo se odločili, da v formalno 
pridobivanje zaradi zapletenosti in stroškov zaenkrat ne bomo šli, bomo pa sledili posameznim elementom.

Cilj 3 Izdelava strateškega načrta avtomatizacije procesov dela v knjižnici
Cilj zaradi porodniškega staleža nosilke programa ni bil realiziran, kar pa sicer ni usodno, saj kratkoročno (vsaj še v letu 2010) ni 
finančnih možnosti za investicije.  
Načrt bo izdelan v letu 2010.

Cilj 4 Selitev knjižnice v Šmartnem ob Paki
Cilj je bil realiziran v celoti.

Cilj 5 Vključevanje v aktivnosti Evropske prestolnice kulture 2012
V te aktivnosti smo se vključevali v tolikšni meri, kot je bilo v tej fazi priprav možno.

Cilj 6 Aktivna obeležitev 50-letnice mesta Velenje in 75-letnice Knjižnice Velenje
Cilj smo v celoti dosegli.

Cilj 7 Priprave na storitve knjižnice za gostujoče delavce ob investiciji TE Šoštanj
Zaradi nejasnosti v zvezi z gradnjo smo ostali pri načelnih razmišljanjih in pogovorih, aktivnosti bomo okrepili v letu 2010.

Cilj 8 Prvi del sanacije zaostankov iz preteklih let
Cilj smo presegli. Zaostanek 55 525 € smo znižali na okoli 3 814 €. 

VII. ZAKLJUČEK
Poslovno leto 2009 je bilo za naš zavod na več področjih nadpovprečno uspešno. Z otvoritvijo nove knjižnice v Šmartnem ob Paki 
smo rešili zadnji velik prostorski problem. Finančno poslovanje je bilo ob izkoriščanju notranjih rezerv (varčevanja in smotrnega 
izbora programov) veliko bolj uspešno, kot smo načrtovali s programom varčevalnih ukrepov. 
Dobro smo delali na strokovnem področju, kar kažejo vsebinski kazalci, povrhu smo dobili tudi Čopovo diplomo. Na kadrovskem 
področju smo z nujnimi zaposlitvami zaključili v letu 2008 začeto reorganizacijo zavoda. Dostojno smo se vključili v praznovanje 
50-letnice Velenja in zaznamovali naše obletnice.
Uspešno poslovanje kaže na to, da imamo dobre pogoje za delo, strokovno in usklajeno ekipo, ter podporo v okolju (ustanovitelj, 
sosedni občini, organi zavoda…). Vse to pa so dobri temelji tudi za delo v prihodnjih letih.
 
Velenje, februar 2010 
                                                                                         
                                                                                                            Direktor:                                                                                  
                                                                                                                                                                           Vlado Vrbič, s.r.

Poročilo pripravili: Lado Planko (poglavje III), Mirela Kruško (tabele prireditve in izobraževanje), Vlado Vrbič

  

VI. REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV 

Cilj 1 Kvalitetno opravljanje osnovne dejavnosti – to je pridobivanja, obdelave,    
           hranjenja in   izposoje knjižni�nega gradiva 

Kazalci v vsebinskem poro�ilu kažejo, da je temeljni cilj ve�inoma dosežen, predvsem zaradi 10% 
nižjih sredstev je nižja nabava gradiva. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA VELENJE NA DAN 31.12. 2009

UVOD 

Računovodsko poročilo je  pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil  za proračun proračunske uporabnike  
in druge osebe javnega prava.
Pri vodenju knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo:
- Zakon o javnih financah.( Uradni list RS 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02,110/02,127/06,14/07,64/08 in 109/08),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega  in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih 
  ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS12/01,10/06 in 8/07),
- Zakon o računovodstvu ( Uradni list RS 23/99 in 30/02 ), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega  prava ( Uradni list RS 115/02, 
  21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08,  
Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi, ki ga v skladu s 6. členom pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava pripravi odgovorna oseba za 
računovodstvo – računovodja.
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava(Uradni list RS 134/03,34/04,13/05,11
   4,06,138/06 in 120/07),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava(Uradni list RS 54/02,117/02,58/
  03,134/03,34/04,75/04,117/04,141/04,117/05,114/06,138/06,120/07), 
- Pravilnik  o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev(Uradni list RS  45/05,114/06,138/06  i
  in 120/07 )ter
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu  zakona o računovodstvu (Uradni list RS 
117/02,134/03).  
 
Poročilo vsebuje podatke pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu nastanka
poslovnega dogodka. Zajeti so vsi dogodki, ki so nastali v obdobju od 1. januarja 
do 31. decembra. Razčlenjeni so v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.
Po načelu denarnega toka je samo izven bilančno evidenčno knjiženje.  

1. POJASNILA  K  BILANCI  STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega let in zadnji dan 
predhodnega obračunskega obdobja. 
Priloga k bilanci sta:
 – pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev          
   
-  pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. (prazen obrazec) 

1.1. SREDSTVA 

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na  postavke:
1. dolgoročna sredstva  v upravljanju,
2. kratkoročna sredstva,
3. zaloge. 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so :
-  neopredmetena  dolgoročna sredstva, 
-  nepremičnine,
-  oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,
-  dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ,
-  dolgoročne terjatve iz poslovanja, 
-  terjatve za sredstva dana v upravljanje. 
Pregled sredstev na dan  31.12.2009 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti  v EUR brez  centov. 
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TABELA 1 
Vrsta dolgoro�nega 
sredstva 

Konto Vrednost na 
dan
31.12.2009 

Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

Indeks
Odpisanosti
%

Programi  003 654 284 370 56,72 
Skupaj programi  003 654 284 370  
Gradbeni objekt  
Knjižnica center nova  

021 2.787.149 353.736 2.433.413 87,30 

Knjižnica Šmartno ob 
Paki  

021 1 0 1 0 

Nepremi�nine, ki se 
pridobivajo 

023 4.161 0 4.161 0 

Skupaj gradbeni 
objekti

021 2.791.309 353.736 2.437.573 87,32 

Oprema 040 258.698 143.960 114.738 44,35 
Stroji naprave 040 2.007 2.007 0 100 
Glasbena oprema 040 16.375 12.689 3.686 22,50 
Transportna sredstva 040 13.800 13.800 0 100 
Ra�unalniška 
oprema 

040 81.034 69.105 11.929 14,72 

Pisarniška oprema 040 32.627 18.545 14.082 43,16 
Druga oprema 040 100.566 68.490 32.076 31,89 
Skupaj oprema 040 505.117 328.596 176.521 34,94 
Drobni inventar 041 1.833.513 1.833.513 0 100 
Skupaj drobni 
inventar

041 1.833.513 1.833.513 0 100 

Skupaj  sredstva  0 5.130.593 2.516.129 2.615.464 50,97

V letu 2009 so bila vlaganja v sredstva slede�a : 

- Investicija je potekala v knjižnici Šmartno ob Paki, kjer je bila narejena obnova prostorov . 
Ob�ina Šmartno bo pogodbo o upravljanju knjižnice Šmartno realizirala v letu 2010, zato je bila 
narejena vknjižba zgradbe za 1 €. Prihodki za izvedbo, so bili od Ministrstva za kulturo 5.000 € , 
ob�ine Šmartno ob  Paki  5.916 € in donatorstva 500 €. Skupaj 11.416 €. 
Investicija je knjižena na konte 040 med osnovna sredstva in 041 drobni inventar z vrednostjo do 500 
€ in takojšnim odpisom, ter na 023 investicijo v teku.     
- pove�anje osnovnih sredstev, ra�unalniška oprema 1.437 €, druga oprema 3.659 €. Skupaj 5.096€.
- drobni inventar: pohištvo 3.996 € , ra�unalniška oprema 1.120 €, drobni inventar  
druga oprema 2.549 €. Skupaj 7.665 €.
Knjižno gradivo skupaj  v vrednosti 133.658 €.

Stanje knjižnega gradiva po lokacijah na 31.12.2009 

LOKACIJA  KONTO VREDNOST GRADIVA PO INVENTURI  
31.12.2009 V EUR 

VELENJE 041 1.268.821 
ŠOŠTANJ 041 236.876 
ŠMARTNO OB PAKI 041 129.185 
CD, DVD, PLOŠ�E IN KASETE 041 93.561 
SKUPAJ  041 1.728.443 € 

Amortizacija za leto 2009  je  znašala 164.901 €. Knjižena je bila v breme konta 980 – sredstva 
dana v upravljane.Osnovana sredstva so bila izlo�ena v sedanji  vrednosti 11.070 €. To je bil prenos 
projektorja Sanyo plcxf-60, na Festival Velenje, ker je bil tudi nabavljen v letu 2008 pred delitvijo 
zavodov za kino. 
Po inventuri so bila prav tako  izlo�ena osnovna sredstva po nabavni vrednosti 38.861€, in popravkom 
vrednosti 27.791 €,(ostanek 11.070- projektor) in drobni inventar za vrednost 4.418 €. 
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Konto 980 – sredstva dana v upravljanje, je bil  pove�an za nove nabave v letu 2009  in je usklajen z 
Mestno ob�ino Velenje.   

Sedanja vrednost vseh sredstev znaša 2.614.464 €. 

TABELA 2 
Tabela sredstev na dan 01.12.2009 po nabavni  vrednosti za leto 2009 in primerjava s predhodnim 
letom.

Vrsta sredstev  Konto Nabavna 
vrednost po 
stanju
1.12.2008  

Nabavna 
vrednost po 
stanju
31.12.2009 

Indeks
Pove�anja
%

Financirano
Iz sredstev 
javnih financ 

Programi  003 654 654 0 
Skupaj programi 00 654 654 0 

Gradbeni objekt 
Center Nova 
Knjižnica 

020 2.787.149 2.787.149 100 

Objekt knjižnica 
Šmartno  

020 0 1  

Nepremi�nine ki se 
pridobivajo  

023 0 4.161 100 x

Skupaj gradbeni 
objekt

02 2.787.149 2.791.309 100,14 x

Oprema 040 268.425 258.698 96,37 
Stroji naprave 040 2.007 2.007 100 
Glasbena oprema  040 16.375 16.375 100 
Transportna 
sredstva 

040 13.800 13.800 100 

Ra�unalniška 
oprema 

040 84.947 81.043 95,40 

Pisarniška oprema  040 38.708 32.627 84,29 
Druga oprema 040 114.619 100.566 87,73 
Skupaj oprema  040 538.882 505.117 93,73 
Drobni inventar 
drugo  

041 101.823 105.070 103,18 x

Drobni inventar 
knjige

041 1.594.785 1.728.443 108,38 x

Skupaj drobni 
inventar

041 1.696.608 1.833.513 108,06 x

SKUPAJ  vse 0 5.023.293 5.130.593 102,13 
SKUPAJ 
POVE�ANJE V 
EUR

107.300 

 1.2.    KRATKORO�NA SREDSTVA 

Denarna  sredstva v blagajni  znašajo na dan 31.12. 2009                                                 490,77 €                                 

V Knjižnici 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. 
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Denarna  sredstva na podra�unu so everska in znašajo                                              70.822,40 € 

Kratkoro�ne terjatve do kupcev znašajo                                      2.053,79 € 

Kratkoro�ne terjatve do neposrednih uporabnikov prora�una ob�ine znašajo    77.034,77 €

To so zneski po pogodbi, za refundacijo stroškov št.230/2009 valuta 24.11. 2009          8.636,15 € 
Zahtevek 280/2009 valuta 17.12.2009                                                                             8.224,35 €
Zahtevek 279/2009 valuta 24.12.2009                                                                           13.848,00 €

Zahtevek za pla�e december 2009 št. 1/2010 valuta 5.1.2010                                      36.293,80 €
Skupaj ob�ina Velenje                                                                                                    67.002,30 €

Terjatev do prora�una ob�ine Šmartno ob Paki, refundacija za povra�ilo stroškov 
 po pogodbi za oktober, november, december 2009                                                      10.032,47 €

Kratkoro�ne terjatve do posrednih uporabnikov prora�una države znašajo           1.715,63 € 
Zavod za zaposlovanje pla�e javnih d. december 2009      valuta 16.01.2010  

Druge kratkoro�ne terjatve                                                                                                 235,74 €  

SKUPAJ TERJATVE ZNAŠAJO                      152.353,10 € 

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                                              41.309,71 € 
                                                                                                     
Kratkoro�ne obveznosti do dobaviteljev v državi                                                          114.818,70 €

Kratkoro�ne obveznosti za pla�ilo DDV obveznosti                                                               39,14 €

Specifikacija obveznosti z zneskom nad  1.000,00 €. 

Dobavitelj Vrednost Namembnost 
Tehniška založba Slovenije  1.135 Program 
Je�nik d.o.o. 7.337 program 
Elektro Celje d.d. 2.807 materialni st 
Naš �as d.o.o. 1.179 program 
Kulturnica d.o.o. 4.425 program 
Pegaz d.o.o.  2.073 program 
Založba Sanje  1.582 program 
Mish Janez Mish s.p. 1.413 program 
Pošta Slovenije 1.000 program 
U�ila international  3.847 program 
Big Band- Merkur 5.946 programt. 
Morfem založništvo 1.522 program 
Primus distribucija d.o.o. 1.833 program 
Mladinska knjiga d.d. 9.516 program 
Con Film d.o.o. 1.470 program 
Pilon center   10.619 program 
Buch d.o.o. 2.780 program 
Aurora As distribucija  5.148 program 
Bizzone Dominik Koši� s.p.. 1.104 program 
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Knjige itd d.o.o 1.221 program 

SKUPAJ KRATKORO�NE OBVEZNOSTI
156.167,55 € 

Razlika med obveznostmi in terjatvami znaša                                                          -3.814,45 € 

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA  V UPRAVLANJE  KONTO - 980 

Stanje sredstev  
31.12.2008 

Zmanjšanje  sredstev 
– amortizacija, odpisi

Pove�anje sredstev, 
vlaganje v okrepitev 
in rezultat 2009   

Stanje sredstev  
31. 12. 2009 

2.725.651 € 176.760 € 61.760 € 2.610.650 € 

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 prihodka        Knjižnica Delež prihodka od vseh 
prihodkov v % 

Prihodek od maloprodaje 69 0 
Prihodek od najemnin 200 0,02 
Prihodek od �lanarin 
Velenje,Šoštanj,Šmartno 

31.303 3,55 

Prihodek od upravnih stroškov 37.052 4,21 
Prihodek  od donacij  500 0,05 
Prihodek od projekta CVŽU 
(evropski sklad) 

5.310 0,60 

obresti 226 0,02 
Izredni prihodki – prispevek za  
zaposlovanje invalidov  

558 0,06 

Drugi  izredni prihodki 
(zavarovalnica… ) 

3.527 0,40 

Odpisi obveznosti 509 0,05 
Skupaj vse 79.254 € 9% 

Prihodki od Mestne ob�ine Velenje in Ministrstva za Kulturo RS, prikazani v bilanci uspeha. 

Vrsta prihodka po pogodbi  Ministrstvo za Kulturo Ob�ina Velenje 
Bruto pla�e, regres, jubilejne 
nagrade… 

 420.640 

Javna dela, sredstva ob�ine   3.289 
Za materialne stroške  96.752 
Za programske stroške  57.490 64.935 
Za teko�e vzdrževanje  23.649 
Za izobraževanje  1.000 
Za prireditve v knjižnici  5.000 
Za investicije(Šmartno) 5.000  
 Skupaj  62.490 € 615.265 € 
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Vsa sredstva po pogodbi iz Ministrstva za kulturo številka 3511-09-106056 z dne 4.5.2009 in 
dodatek k pogodbi št.3511-09-106056 za znesek 57.490 €, so bila izpla�ana. 

Tabela prihodkov po pogodbi in realiziranih prihodkov za knjižnico od Mestne ob�ine Velenje, 
številka pogodbe 110-01-002/2009-550. 

Vrsta prihodka po 
pogodbi

Prihodek po pogodbi Realiziran prihodek %

Bruto pla�e, regres, 
jubilejne
nagrade… 

460.000 423.929 92,15 

Za materialne stroške 98.000 96.752 98,72 
Za programske stroške 71.600 64.935 90,69 
Za teko�e vzdrževanje 25.800 23.649 91,66 
Za izobraževanje 2.000 1.000 50 
Za prireditve v knjižnici 5.000 5.000 100 
 Skupaj  662.400 € 615.265 €  92,88 % 

Prihodki od  Zavoda za zaposlovanje (javna dela )                                                          7.916 € 

Tabela prihodkov ob�in Šoštanj in Šmartno ob Paki za enote Knjižnice po pogodbi,
9/2009– ŠO, 9/2009-ŠM.

Prihodki Šoštanj Šmartno ob Paki 
Za pla�e    40.668 13.584 
Za programske stroške  19.780 2.109 
Za materialne stroške. 29.147 8.494 
Za investicije ( delno konto 
980 – 4.838,73) 

 1.078 

Skupaj  vse 89.595 25.265 
SKUPAJ VSI  PRIHODKI                                                                                                  879.785 €             

2.2 ODHODKI   

Poslovni odhodki 
Finan�ni odhodki 
Izredni odhodki in  
Prevrednotovalni odhodki 

Poslovni odhodki so stroški materiala, stroški storitev,amortizacija, rezervacija,stroški dela, drugi 
stroški  in stroški prodanih zalog. 
V poro�ilu se prikazujejo po namembnosti: splošni materialni stroški delovanja in programski stroški 
delovanja, ter stroški dela . 

Osnovni materialni stroški: pisarniški material, material za �iš�enje, pomožni material,  komunalne 
storitve, energija, telefon, faks, zavarovalne premije, stroški pla�ilnega prometa, stroški stalnega 
intervencijskega dežurstva, odvoz smeti, poštnina...  

Splošni materialni stroški: so stroški, ki se v dolo�enem obdobju izvajajo za dejavnost zavoda, 
tiskarske storitve, promocija in oglasi, avtorski honorarji, študentsko delo, dnevnice, kilometrine, 
material za prireditve, ra�unalniške storitve, material za ovijanje knjig, varstvo pri delu, reprezentanca, 
�lanarine, nakup drobnega inventarja pod 500 €…  

Programski  stroški: nakup knjižnega gradiva, periodike, medknjižni�na izposoja.    



           10. maj 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 90  / Številka 34

31. seja Sveta Mestne občine Velenje

Stroški teko�ega vzdrževanja prostorov: osnovnih sredstev, objektov, vzdrževanje  
avtomobila, nabava drobnega inventarja, ra�unalnikov in vzdrževanje opreme. 

Stroški investicijskega vzdrževanja: ti stroški pove�ujejo namembnost objekta,  
pove�ujejo njegovo vrednost in podaljšajo življensko dobo. 

Prevrednotovalni odhodki so odhodki, ki so  nastali zaradi sprememb prvotno izkazanih vrednosti  
gospodarskih kategorij. 

Tabela odhodkov po namembnosti  

Vrsta odhodka  Knjižnica 
Osnovni materialni stroški 76.499
Splošni materialni  
stroški 

61.179

Programski stroški:
nakup gradiva – knjig 
nakup periodike(strokovna 
literatura in revije, �asopisi) 
nakup cd in dvd ter kaset, 
med knjižni�na izposoja 

149.099 

Teko�e vzdrževanje objektov,knjig, 
sredstev, Pilon center   

32.943

 Strokovno  izobraževanje 2.773
Stroški dela  

Bruto, pla�e zaposlenih   
Bruto pla�e  javnih delavcev 

494.617 

10.172

SKUPAJ   vsi odhodki 827.282 € 

Tabela odhodkov, ki so izkazani v bilanci uspeha 2009 
      

Odhodki I. Znesek v EUR 
Strošek pisarniškega material   4.531 
Strošek materiala za �iš�enje 1.621 
Material za ovijanje knjig  4.186 
Strošek splošnega materiala 2.866 
Vzdrževanje knjig - vezava  853 
Strošek drobnega inventarja  7.903 
Voda zala  753 
Strošek goriva 1.004 
Elektri�na energija   28.413 
Splošni material za popravilo  461 
Strošek ob prireditvah  1.507 
Strošek strokovne literature Velenje  12.570 
Strošek strokovne literature Šoštanj 577 
Strošek strokovne literature Šmartno  233 
Nakup knjig Velenje  90.434 
Nakup knjig Šoštanj 16.616 
Nakup knjig Šmartno  3.882 
Material za razstave 607 
Domoznansko gradivo   422 
Nakup cd,dvd,kasete Velenje 17.795 
Nakup cd, dvd, kasete Šoštanj 4.561 
Nakup cd, dvd,kasete Šmartno   370 
Komunalne storitve 14.600 



10. maj 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 34/ stran 91

            31. seja Sveta Mestne občine Velenje

Storitve telekomunikacij 7.213 
Potniški promet 407 
Poštnina 5.710 
Odvoz smeti 7.380 
Zdravstvene storitve  150 
Strošek storitev teko�ega vzdrževanja 1.892 
Vzdrževanje Center Nova  17.948 
Storitve najemnin 2.411 
Ra�unalniško vzdrževanje  7.602 
Strošek pla�ilnega prometa  663 
Strokovno izobraževanje  2.773 
Strošek pogostitev ob pireditvah 2.265 
Strošek reprezentance 540 
Strošek promocije in oglaševanja, prevajanje 6.032 
Zavarovalne premije  4.935 
Stalno dežurstvo in varstvo pri delu  1.432 
Strošek dnevnic, kilometrin, cestnine 3.711 
Med knjižni�na izposoja  1.716 
Strošek oblikovanja,tiskarskih storitev, 
fotokopiranje  

8.505

Delovne obleke  224 
Avtorski honorarji  9.095 
Študentsko delo  1.952 
Pogodbeno delo 9.100 
�lanarine  705 
Strošek strokovne ekskurzije  1.364 
Bruto pla�e 387.451 
Prispevki iz pla�  65.233 
Kapitalska družba  8.476 
Prevoz na delo  6.806 
Prehrana na delu 17.810 
Jubilejne nagrade  722 
Solidarnostna pomo� 1.155 
Regres  17.136 
SKUPAJ  827.282 € 
                                                

Tabela prihodkov Knjižnice v primerjavi z odhodki in rezultat poslovanja 

PRIHODKI 
VRSTA PRIHODKA 

KNJIŽNICA 

Ministrstvo za kulturo 
za knjige in investicije 

62.490

Mestna ob�ina Velenje 
za materialne stroške  

96.752

Mestna ob�ina za   
programske stroške 

64.935

Mestna ob�ina  
za javna dela 

3.289

Mestna ob�ina za 
pla�e

420.640 

Mestna ob�ina  za 
teko�e vzdrževanje  

23.649

Mestna ob�ina za 
izobraževanje  

1.000

Mestna ob�ina za 
prireditve

5.000

Lastni prihodki  79.254 
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Zavod za zaposlovanje 
Pla�e javnih d. 

7.916

Prihodek Ob�ine
Šoštanj

89.595

Prihodek ob�ine 
Šmartno ob Paki  

25.265

PRIHODKI SKUPAJ  879.785 € 
ODHODKI SKUPAJ  827.282 € 
REZULAT
POSLOVANJA

+52.503 € 

SKUPAJ VSI ODHDOKI ZA LETO 2009 ZNAŠAJO                                                        827.282 € 

Rezultat poslovanja v letu 2009                                                                                     + 52.503 € 

POJASNILA K IZKAZOM  
Knjižnic kot, DDV  zavezanec 

Zavod Knjižnica je dav�ni zavezanec, za mese�ni obra�un obra�un ddv– ja. Zavod  sedaj opravlja 
oproš�eno dejavnost po 42.�lenu,13. to�ke, zakona o DDV in 69.�lenu PZDDV, po šifri klasifikacije 
92.511 dejavnost knjižnic. 
Zavod ne pora�unava vstopnega deleža, po 65.�lenu zakona, 103-105. �lenu PZDDV, zaradi 
prenizkega deleža vstopnega davka.Dokon�ni obra�un odbitnega deleže za leto 2009 znaša 0%. 
Knjižnica ne opravlja ve� nobene tržne dejavnosti.  

Zavod  v bilanci uspeha po dejavnostih, tako ne izkazuje tržne  dejavnost.   
�lanarine in zamudnine so prihodek javne službe. .        

Pri obra�unu davka od dohodkov pravnih oseb, je zavod Knjižnica uveljavljal pravice in 
naslovadav�nih olajšav zaposlovanja invalidov. 

Izkaz ra�una financiranja dolo�enih uporabnikov - prazen 
Izkaz finan�nih terjatev in naložb – prazen 

K poro�ilu je priložen obrazec za izra�un dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe. 
PRAVILNIK o dolo�itvi obsega sredstev za pla�ilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu ter  o dolo�itvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz 
prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih javnih skladih in agencijah na podro�ju kulture ter na 
Radiu in televiziji Slovenija.Uradni list RS 107/2009 z dne 24.12.2009.

Velenje 22.2.2009 

Vodja ra�unovodstva                                                                     

Barbara Šilc
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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 33/10) 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 Knjižnica Velenje za leto 2009
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Knjižnice Velenje Vladu Vrbiču za 
leto 2009 v višini 100 % 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: 110-01-0002/2009-550
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorju Knjižnice 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 Knjižnice Velenje za leto 2009 in
- sklep Sveta zavoda Knjižnice Velenje z dne 9.3.2010.
 
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:
Preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti 

Prvo merilo se ovrednoti s 50 odstotnimi točkami.
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Utemeljitev:
Poslovno  poročilo za leto 2009 kaže, da je Knjižnica Velenje skoraj na vseh statistično merljivih kazalcih (obisk, izposoja, , 
prireditve…) vsaj dosegla, ali pa presegla plan leta 2009. Knjižnica je vsem uporabnikom enakovredno zagotavljala  informacijske 
vire, posodobljena je bila tehnična in programska oprema. Uresničeni in preseženi so bili cilji na področju prireditvenih dejavnosti 
in spodbujanja bralne kulture. Knjižnica je za svoje strokovno delo prejela Čopovo diplomo – najvišje državno priznanje na 
področju knjižničarstva. 
Zelo uspešno je bila izpeljana investicija v Šmartnem ob Paki.
Uspešno je bilo finančno poslovanje.

Drugo merilo:
Doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje v določenem obdobju

Za področje knjižnične dejavnosti se merijo sledeči kazalci:
a) doseženi letni dotok gradiva glede na triletno povprečje:
- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;

b) število uporabnikov knjižnice – dokumentiran fizični obisk (brez obiska spletne strani, glede na triletno povprečje):
- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;

c) število enot izposojenega gradiva (število enot, izposojenih na dom, in enot, izposojenih v čitalnice, in število enot, izposojenih 
z medknjižnično izposojo, skupaj), glede na triletno povprečje:

- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;
 
č)   doseženi obseg arhiva digitaliziranega knjižničnega gradiva v bitih (število digitaliziranih posnetkov skenogramov knjižničnega 

gradiva), glede na triletno povprečje:
- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;

d) število prireditev in dogodkov, ki jih je organizirala knjižnica, glede na triletno povprečje (število razstav, število dogodkov 
bralne kulture, usposabljanja uporabnikov, število predvajanj namenjenih javnosti, število izdanih publikacij):

- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk;

e) število realiziranih projektov (izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih) v sodelovanju z drugimi institucijami glede na triletno 
povprečje:

- preseženo do vključno 2 odstotka pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 odstotka pomeni 6 odstotnih točk.
Med merljivimi kazalci za področje knjižnične dejavnosti je treba za posamezno knjižnico izbrati pet kazalcev od razpoložljivih 
šestih.

Drugo merilo se ovrednoti s 24 odstotnimi točkami.

j
MERILO Plan 2009 Realizacija 

2009
%

Dosežen letni dotok gradiva 8 010 8 796 110 
Število uporabnikov knjižnice – dokumentiran fizi�ni
obisk

135 000  137 694 102 

Število izposojenega gradiva 340 000 342 991 101 
Dosežen obseg arhiva digitaliziranega gradiva 50 700 1400 
Število prireditev in dogodkov, ki jih je organizirala 
knjižnica 

270 368 136

Predviden dobi�ek 18 000 51 714 287 
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Tretje merilo:
Doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe:
- do 1-odstotni delež prinese 5 odstotnih točk,
- od 1 do 3-odstotni delež prinese 10 odstotnih točk,
- od 3 do 5 odstotni delež prinese 15 odstotnih točk,
- 5 odstotni ali višji delež prinese 20 odstotnih točk.

Tretje merilo se ovrednoti z 20 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
Celotni letni prihodek Knjižnice Velenje  v letu 2009 je znašal  879.785 €. Med nejavne prihodke iz naslova izvajanja javne 
službe štejejo: prodaje publikacij v okviru javne službe, članarine in zamudnine v knjižnici, fotokopiranje in digitalizacija gradiva, 
sponzorska in donatorska sredstva in sredstva po pogodbah o izvajanju projektov. Vsota nejavnih prihodkov iz naslova izvajanja 
javne službe znaša  73.655 €, kar znaša 9 % celotnega prihodka.

Četrto merilo:

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

Četrto merilo se ovrednoti z 10 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
Za  preteklo leto so ob redni dejavnosti pomembne večje aktivnosti, pri katerih se je direktor posebej angažiral: investicija v nove 
prostore v Šmartnem ob Paki, aktivno praznovanje 50-letnice mesta, reševanje kadrovskih zadev, priprava in uresničevanje 
sanacijskih ukrepov.

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:          50 %
2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede na povprečje preteklega triletja:         24 %
3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe:            20 %
4. vrednotenje izjemnih poslovnih dogodkov s strani organa, pristojnega za imenovanje direktorja:    10 %

                                                                                                                                                SKUPAJ: 104 %
                                                                                                                                              (Prizna se 100 %)

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

Velenje, dne 24.4.2010

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

                          Svetovalka I za kulturo 

Utemeljitev:
MERILO 2006 2007 2008 Povpre�je

2006-2008 
2009 % Prip. 

odst.
Dosežen letni dotok gradiva 10 340 7 901 11 222 9821 8769 89 0 
Število uporabnikov knjižnice 
 – dokumentiran fizi�ni obisk 

133 920 128 188 132 561 131 556  137 694 104,6 6 

Število izposojenega gradiva 351 355 343 292 340 041 344 896 342 991 99,5 0 
Dosežen obseg arhiva 
 digitaliziranega gradiva 

196 80 1 100 458 700 152,8 6 

Število prireditev in 
dogodkov, ki jih je organizirala  
knjižnica

346 335 333 338 368 108,8 6 

Število realiziranih projektov 
 (izobraževalnih, raziskovalnih,  
kulturnih) v sodelovanju z  
drugimi institucijami 

4 3 8 5 9 180 6 

SKUPAJ – 5 kazalcev       24
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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.

LETNO POROČILO 
Javnega zavoda Festival Velenje za leto 2009

POSLOVNO POROČILO

1. UVOD

Javni zavod Festival Velenje je v letu 2009 zaokrožil svoje 
prvo celo leto delovanja. Tako kot druge institucije, ki delujejo 
na področju kulture, je tudi naše delo v tem letu najbolj 
zaznamovalo soočenje s posledicami svetovne gospodarske 
in finančne krize, a kljub temu smo uspeli izpeljati skoraj vse 
naloge, ki smo si jih začrtali v programu dela. Nerealiziranih 
je ostalo le nekaj načrtovanih investicij oziroma nakupov 
osnovnih sredstev, o čemer smo se sproti dogovarjali z našo 
ustanoviteljico - Mestno občino Velenje. 
Zadovoljni smo lahko, da smo uspeli prireditveno dejavnost 
v Velenju še nadgraditi in občanom ter obiskovalcem mesta 
ponuditi tudi veliko novosti. Tako smo v Velenje po dolgem 
času ponovno pripeljali opero, preddverje doma kulture smo 
izkoristili za postavitve razstav, skupaj z drugimi institucijami 
smo ponovno oživili otroško pustno rajanje, na zaledenelem 
Škalskem jezeru smo organizirali izjemen kulturno-zabavni 
dogodek Nedelja na ledu, priredili smo več vrhunskih glasbenih 
prireditev …
Leto 2009 je v našem mestu zaznamovalo praznovanje 50-letnice 
odprtja mestnega središča Velenje, ki je dejansko potekalo 
vse leto, Festival Velenje pa je bil eden od pomembnejših 
akterjev pri koordinaciji in izvedbi prazničnih dogodkov. Za 
leto 2009 bi lahko rekli, da je bilo resnično leto jubilejev, saj 
smo zaznamovali tudi 20-letnico največje slovenske otroške 
prireditve – Pikinega festivala, 20-letnico dobrodelne prireditve 
ob materinskem dnevu – Bolero, 25-letnico izvedbe Poletnih 
kulturnih prireditev … Veseli smo, da število obiskovalcev naših 
dogodkov nenehno narašča in da so – na osnovi izvedenih 
analiz zadovoljstva uporabnikov – zadovoljni z vsebinami, ki jih 
ponujamo, predvsem pa tudi z novimi metodami komuniciranja, 
ki jih uvajamo že vse od začetka delovanja. 
Festival Velenje je v letu 2009 okrepil lastno produkcijo in 
premierno predstavil kar štiri scenske uprizoritve – dve lutkovni 
in dve plesni; poleg tega smo v letu 2009 osnovali tudi zametek 
glasbenega gledališča ter začeli pripravljati eno najzahtevnejših 
glasbeno-scenskih zvrsti – muzikal. 
V letu 2009 smo močno okrepili tudi koprodukcijska sodelovanja 
s podobnimi institucijami v regiji, bili pa smo tudi med pobudniki 

ustanovitve Združenja kinematografov in prikazovalcev 
kakovostnega in umetniškega filma Slovenije, ki naj bi zaživelo 
v letu 2010.  

2. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA

Festival Velenje je bil ustanovljen 11. marca 2008 s sprejetjem 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje. V 
Festivalu Velenje smo ohranili vse dejavnosti, s katerimi se je 
v okviru Knjižnice Velenje pred tem ukvarjala enota Prireditve 
(priprava in izvedba abonmajev, organizacija Poletnih kulturnih 
prireditev, priprava drugih kulturnih dogodkov, vodenje kina, 
upravljanje Doma kulture Velenje ter dvorane v Centru Nova), k 
Festivalu Velenje pa smo priključili tudi del aktivnosti turistično-
informacijskega centra (celotna prireditvena dejavnost, sejemska 
dejavnost, informiranje o prireditvah v mestu, promocija kulture 
in prireditev) ter največjo slovensko prireditev - Pikin festival. 
Tako smo ustvarili institucijo, ki naj bi zajela številne kulturne 
ter turistično-sejemske prireditve, ki so do tedaj potekale pod 
okriljem različnih organizatorjev. 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje smo 
zapisali, da bo Festival povezoval, organiziral in zagotavljal 
javne kulturne dobrine na področju vseh vrst kulturnih prireditev, 
gledaliških, glasbenih, vizualnih, posredniških, kongresnih, 
sejemskih in drugih dejavnosti, poleg tega pa bo organiziral 
še Pikin festival, nudil pogoje za razvoj polprofesionalnih in 
profesionalnih dejavnosti na področju umetnosti ter skrbel za 
posredovanje domače umetniške produkcije v druge kraje. To 
pomeni, da smo že v začetku razmišljali, da Festival Velenje 
ne bo institucija, ki bi se ukvarjala samo s kulturo, temveč 
bo posegala tudi na področja drugih prireditvenih dejavnosti, 
turizma, promocije … 
Festival Velenje od novembra 2008 vodi direktorica Barbara 
Pokorny, ki je pred tem opravljala naloge vršilke dolžnosti 
direktorice. Na dan 31. 12. 2009 je bilo v javnem zavodu 
zaposlenih 12 oseb.

3. VSEBINA DELA V LETU 2009

3.1. IZVEDBA IN ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN 
DOGODKOV 

Programi s področja kulture in umetnosti (uprizoritvene, 
glasbene, intermedijske, avdiovizualne …) sodijo med prioritetne 
naloge javnega zavoda Festival Velenje. Ta področja zavod 
pokriva z izvedbo abonmajskih prireditev ter z organizacijo 
drugih kulturnih dogodkov. V letu 2009 je Festival Velenje 
priredil tri večje sklope priložnostnih prireditev, ki so imeli poleg 
kulturne tudi zabavno noto (Poletne kulturne prireditve, Pikin 
festival ter Čarobni december). Poleg tega je Festival organiziral 
še posamezne zabavne in nekaj izobraževalnih dogodkov. 
Pomemben segment aktivnosti javnega zavoda zavzemata še 
sejemska in kino dejavnost.
V letu 2009 smo v javnem zavodu Festival Velenje samostojno 
pripravili kar 163 prireditev oziroma dogodkov, ki se jih je 
udeležilo 53.132 obiskovalcev. Poleg tega smo skupaj s 
partnerji že 20. zapored organizirali največjo slovensko otroško 
prireditev - Pikin festival, ki ga je obiskalo rekordnih 100.000 
obiskovalcev, v naših kinodvoranah pa na 453 predstavah 
zabeležili kar 17.293 obiskovalcev. Prireditev in dogodkov, ki so 
potekali v organizaciji Festivala Velenje, se je tako v dvanajstih 
mesecih leta 2009 udeležilo kar 170.425 ljudi.
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a) Abonmajske prireditve
Abonmajske prireditve so najobsežnejši segment naše kulturno-
umetniške dejavnosti. V prvi polovici leta 2009 smo uspešno 
zaključili abonmajsko sezono 2008/2009 in ob koncu izvedli 
tudi analizo zadovoljstva ter mnenj naših strank, ki nam je bila v 
veliko pomoč pri načrtovanju nove umetniške sezone. 
Konec septembra 2009 smo razpisali novo abonmajsko sezono 
s sedmimi abonmaji in ob tem izdali obsežno in pregledno 
programsko knjižico. Veseli smo, da smo kljub finančni krizi, 
ki je zaznamovala leto 2009 in je zagotovo vplivala tudi na 
kupno moč naših abonentov, uspeli preseči načrtovano število 
vseh vpisanih abonentov (v sezoni 2008/2009 smo v sedem 
abonmajev vpisali 1.169 abonentov, v sezoni 2009/2010 pa 
1.198 abonentov) . 
V sezoni 2009/2010 smo razpisali štiri gledališke abonmaje 
(Beli abonma, Zeleni abonma, Pikin abonma ter abonma Obiski 
gledaliških hiš) in tri glasbene abonmaje (abonma Klasika, 
abonma Klub ter Zlati abonma Cankarjevega doma). Izmed 
sedmih razpisanih abonmajev jih pet izvajamo v Velenju (Dom 
kulture Velenje, Glasbena šola Velenje ter dvorana Centra 
Nova), abonente dveh abonmajev (Obiski in Zlati) pa vozimo 
na predstave v Ljubljano oziroma v Maribor.
Pri pripravi in izvedbi abonmajskih prireditev so nam tudi v 
letu 2009 pomagali zunanji sodelavci. V programski skupini za 
pripravo abonmaja Klub je sodeloval Sašo Šonc, pri abonmaju 
Klasika mag. Slavko Šuklar, Tanja Mršnjak Petrej, Urška Šramel 
Vučina in Boris Štih, pri abonmaju Obiski in Zlatem abonmaju 
pa Marjan Marinšek. 
V sklopu abonmajskih prireditev smo v letu 2009 organizirali 
kar 30 prireditev v Velenju (18 uprizoritvenih predstav ter 12 
glasbenih dogodkov), na 10 abonmajskih prireditev pa smo 
odpeljali naše abonente v Ljubljano oziroma Maribor. Omenjenih 
40 abonmajskih prireditev se je v letu 2009 udeležilo  8.717 
abonentov in drugih obiskovalcev.

b) Druge prireditve (organizacija in sodelovanje)
Festival Velenje je v letu 2009 poleg abonmajskih prireditev 
samostojno organiziral še 28 drugih kulturno-umetniških, 
zabavnih in izobraževalnih dogodkov, ki si jih je ogledalo 
oziroma jih je obiskalo 7.608 obiskovalcev. Zagotovo velja 
na prvem mestu izpostaviti odmeven koprodukcijski glasbeni 
projekt Haydn – Händel, posvečen obletnicam smrti dveh 
velikanov resne glasbe, ki smo ga pripravili v sodelovanju s 
Hišo kulture Celje – premiera je potekala v Velenju, ponovitev 
pa je sledila v Celju. Ponosni smo tudi na to, da smo na velenjski 
oder po dolgem času pripeljali tudi operno predstavo (Teharski 
plemiči), ki je navdušila občinstvo in kar trikrat napolnila 
dvorano našega kulturnega doma. Izjemni so bili tudi nekateri 
glasbeni dogodki, ki smo jih priredili v tem letu – izpostaviti velja 
koncert Magnifico Balcountry Quarteta, našo že tradicionalno 
humanitarno glasbeno prireditev Bolero ter poseben dogodek z 
naslovom »Šaleška zbora spet doma«, kjer sta se predstavila 
dva sodelujoča zbora nedeljske oddaje Spet doma na TV SLO 
(MePZ Svoboda Šoštanj in MePZ Gorenje), dogodek pa smo 
posvetili 50-letnici odprtja mestnega središča. V bistvu smo 
vse leto skrbeli, da smo prireditvam in dogodkom, ki smo jih 
prirejali, dodajali tudi to praznično noto. 
Poseben projekt, ki smo ga izvajali vse leto, so bile Sobotne 
lutkarije. V Galeriji Velenje smo od marca do novembra priredili 
12 lutkovnih predstav za otroke, ki jih je izvajalo Lutkovno 
gledališče Velenje, ob predstavi pa smo priredili še ustvarjalne 
in izobraževalne delavnice. Sobotnih lutkarij se je udeležilo 930 

otrok in njihovih staršev oziroma spremljevalcev.
Junija smo za vse, ki se v Šaleški dolini ukvarjajo s kulturo, 
organizirali tudi seminar in predstavitev Kulturne stične točke 
ter programa Kultura 2009 – 2013. 
Sicer pa smo vse leto uspešno sodelovali z mnogimi 
organizatorji prireditev – tako z javnimi zavodi s področja 
kulture, društvi, vrtci in šolami, ustanoviteljico Mestno občino 
Velenje ter drugimi institucijami in posamezniki. Če naštejemo 
le večje projekte, pri katerih smo sodelovali, je bilo teh v letu kar 
40, udeležilo pa se jih je 12.690 ljudi (teh v naših statistikah ne 
navajamo). Pri nekaterih od teh dogodkov smo sodelovali kot 
koproducenti, drugje smo nudili tehnično podporo, za nekatere 
dogodke smo pripravili scenarij, spet drugje smo prevzeli 
področje obveščanja javnosti … Naj naštejemo le nekaj od 
teh dogodkov: slavnostni dogodek ob razglasitvi Maribora in 
mest partnerjev za Evropsko prestolnico kulture 2012, osrednja 
državna podelitev priznanj Turistične zveze Slovenije v projektu 
Moja dežela – lepa in gostoljubna, dobrodelni koncert z dražbo 
likovnih del, gledališka predstava Alternativnega gledališča 
Srebrenik, otvoritev Grilove domačije, različne obletnice društev 
in klubov …  

c) Poletne kulturne prireditve
Poleti 2009 so v Velenju potekale že 25. Poletne kulturne 
prireditve. Zaradi obletnice in tudi zaradi jubilejnega leta mesta 
Velenje so bile le-te še posebej pestre in na naše veselje tudi 
izjemno dobro obiskane, zagotovo najbolj v vseh petindvajsetih 
letih. Morda samo za primerjavo – leta 2007 je še takratna enota 
Prireditve Knjižnice Velenje priredila 22 poletnih dogodkov, 
Festival je v letu 2008 pripravil že 30 dogodkov, v letu 2009 
pa smo organizirali kar 40 poletnih prireditev. Tudi letos smo 
k sodelovanju povabili vse velenjske javne zavode, društva 
in druge institucije in tako se je pod skupnim imenom Poletne 
kulturne prireditve v Velenju zgodilo več kot 60 dogodkov. 
Izjemno veseli smo, da so v Velenje prihajali tudi goste iz drugih 
delov Slovenije, k čemur je zagotovo prispeval tudi kvalitetno 
izbran program.
Med odmevnejše dogodke letošnjega sklopa Poletnih kulturnih 
prireditev lahko zagotovo uvrstimo koncert hrvaške skupine 
Cubismo, ki je na velenjskem Titovem trgu razplesala več kot 
1.000 obiskovalcev, izjemen glasbeni večer Alenke Godec na 
Velenjskem gradu, koncert francoske zasedbe De L’Hostel Dieu 
& Garlic Bread v sklopu Fetivala Sevicq Brežice, nepozaben 
koncert z Iztokom Mlakarjem, večer mladih pevcev, ki so 
nastopili v glasbenem projektu The Brodway I love ter prireditve 
v sklopu 21. citrarskega festivala … 
Festival Velenje se je tokrat prvič srečal tudi s pripravo in 
postavitvijo večje razstave – skupaj z Muzejem Velenje smo v 
preddverju in zgornji avli doma kulture postavili razstavo »Tito 
v Velenju«, ki je bila odprta vse poletje (tudi ob večerih in ob 
nedeljah), med obiskovalci pa je naletela na izjemen odziv 
(ogledalo si jo je več kot 1.600 obiskovalcev, veliko tudi iz 
drugih koncev Slovenije in iz tujine).
Veliko poletnih prireditev smo tudi letos pripravili v središču 
mesta, odkrili pa smo tudi novo lokacijo za poletne dogodke 
na prizorišču ob Velenjskem jezeru – tam smo ob Pikini vili 
Čira Čara priredili dve »Pikini nedelji« za družine. Tudi v letu 
2009 smo nadaljevali s kulturno-vzgojnim projektom za otroke 
in starše »Poletje na travniku« ob kulturnem domu, zelo dobro 
pa so se »prijele« tudi ponedeljkove poletne filmske projekcije 
na prostem »Zvezde pod zvezdami«, kjer smo letos zabeležili 
kar 1.200 obiskovalcev. Skupaj se je poletne kulturne prireditve 
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udeležilo 8.620 obiskovalcev.

d) Projekt Čarobni december
Festival Velenje je tudi v letu 2009 (na pobudo ustanoviteljice 
Mestne občine Velenje) prevzel koordinacijo in izvedbo 
prazničnega decembrskega projekta Čarobni december 2009, 
pri katerem so sodelovali tudi drugi javni zavodi, društva, šole, 
druge institucije in posamezniki. Festival je ob tem uredil in 
izdal pregledno knjižico prazničnih prireditev. 
Sklop dogodkov se je začel 5. decembra s prižiganjem praznične 
mestne razsvetljave in prihodom dedka Mraza na Titov trg, 
sicer pa je bilo osrednje prizorišče decembrskih dogajanj 
v atriju pri Centru Nova. Številne prireditve na prostem in v 
različnih notranjih prostorih so potekale vse do 31. decembra, 
združevale pa so kar 125 različnih prazničnih dogodkov v 
mestu (za primerjavo – lani jih je bilo 80), od katerih jih je kar 
32 samostojno organiziral Festival Velenje. Naj omenimo le 
nekatere: prednovoletni koncert skupine Soulfingers, Praznične 
lutkarije, srečanja z dedkom Mrazom v Čarobnem gozdičku, 
popoldanski praznični dogodki v Čarobnem atriju, Praznični 
bolšji sejem, dva ciklusa v kinu (Decembrska romantika ter 
Novoletne filmske iskrice) … Decembrskih dogodkov, ki jih je 
organiziral Festival Velenje, se je udeležilo 8.234 obiskovalcev. 
Zagotovo bi bil obisk še večji, če ne bi dogajanj velikokrat 
zmotilo decembrsko vreme.

e) Sejemska dejavnost
Festival Velenje je ob ustanovitvi prevzel tudi del aktivnosti, ki 
jih je pred tem izvajal Turistično-informacijski center Velenje – in 
tako je tudi sejemska dejavnost prešla med naše aktivnosti.
Festival Velenje je od januarja do decembra 2009 v središču 
mesta organiziral 15 sejmov in 8 dogodkov na kmečki tržnici:
-  vsako drugo soboto v mesecu smo na Cankarjevi ulici 

organizirali bolšje sejme (skupaj 12 sejmov in 12.500 
obiskovalcev),

-  osem sobot smo priredili otroške ustvarjalnice na kmečki 
tržnici (800 obiskovalcev)

-  9. maja smo priredili Cvetlični sejem (5.000 
obiskovalcev),

- 10. oktobra smo organizirali Jesenski sejem (4.500 
obiskovalcev),

-  18. in 19. decembra pa še Praznični sejem (2.200 
obiskovalcev). 

Sejemske prireditve je po naši oceni obiskalo kar 25.000 
domačinov in obiskovalcev od drugod. Ob tem velja dodati, da 
naši sejmi nikoli niso zgolj »prodajne in razstavne stojnice«, 
ampak da imajo vselej tudi bogat spremljevalni program. Na 
vsakem od sejmov se predstavijo številna kulturna društva, v 
goste povabimo glasbenike in kulturnike, program dopolnimo 
tudi z dobrodelnimi dražbami, razstavami in predavanji … 

f) Kino dejavnost
Leto 2009 je bilo zelo uspešno in razgibano tudi na področju 
dejavnosti kina, ki sodi pod okrilje Festivala Velenje. Tudi v letu 
2009 smo programski odbor Kina Velenje sestavljali: Milena 
Breznik (zunanja sodelavka) ter Peter Groznik, Matjaž Šalej, 
Andreja Zelenik in Barbara Pokorny.
Kino Velenje je med manjšimi slovenskimi kini tudi v letu 2009 
po številu obiskovalcev na samem vrhu, na kar smo lahko zelo 
ponosni. Seveda izvajanje dejavnosti ne bi bilo mogoče brez 
finančne podpore Mestne občine Velenje, ki pa je bila v letu 
2009 manjša, kot v preteklih letih, saj smo bili uspešni tudi 

pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna – na razpis 
Ministrstva za kulturo RS smo prijavili dva projekta in tako 
pridobili dodatnih 13.000 EUR za izvajanje programa art kino 
mreže ter filmske vzgoje.
V letu 2009 smo imeli v Kinu Velenje 453 predstav (leta 2007 
405, leta 2008 pa 445), ki jih je obiskalo 17.293 obiskovalcev 
(leta 2007 je bilo 14.458, leta 2008 pa 16.665 obiskovalcev). 
Skupaj smo v letu 2008 zavrteli 222 različnih filmov (leto prej 
178), za šolsko mladino pa so pripravili 25 predstav (3.722 
obiskovalcev). 
Med posebnostmi v delovanju kina velja za leto 2009 
izpostaviti:
-  v jubilejnem letu mesta Velenje smo pripravili natečaj za 

izbor najizvirnejših ljubiteljskih filmov, posnetih v Velenju, 
in tri avtorje nagradili,

-  v sklopu praznovanj 50-letnice odprtja mestnega središča 
Velenje smo 19. septembra v zgornji avli Doma kulture 
Velenje priredili večer dokumentarnih filmov o Velenju 
(avtorja dr. Borisa Salobirja), 

-  slovenski kulturni praznik smo zaznamovali s posebnim 
ciklusom »Praznik v kinu«, ki je bil zelo dobro obiskan 
(vrteli smo same slovenske filme), 

-  bili smo pobudnik za ustanovitev Združenja kinematografov 
in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma 
Slovenije, katerega namen bo povezati vse manjše 
kinematografe v Sloveniji, vplivati na sofinanciranje 
digitalizacije slovenske kinematografije ter na redno 
sofinanciranje umetniškega programa s strani Ministrstva 
za kulturo RS ter različnih evropskih razpisov, 

-  v primerjavi s prejšnjim letom smo imeli v kinu več predstav 
(najbolj gledani film v letu 2009 v našem kinu so bili: Še 
enkrat 17, Ledena doba 3, Deklica in lisica, V višave ter 
Mlada luna),

-  uvedli smo dodatne kino abonmaje in tako sedaj ponujamo 
štiri različne abonmaje (dva za odrasle in dva za otroke),

-  izredno dobro obiskani so bili vsi naši počitniški programi 
in praznični ciklusi (Krompirjeve predstave, Zimske 
počitnice v kinu, Decembrska romantika, Novoletne 
filmske iskrice),

-  poletne filmske projekcije na prostem so postale ena 
najbolj priljubljenih oblik preživljanja poletnih ponedeljkovih 
večerov na prostem,

-  v Velenju smo gostili štiri filmske premiere (dramo Igorja 
Šterka 9:06, animirani film Božična pesem, Diesneyjev 
risani film V višave ter velenjski filma Ukrivljanje prihodnosti, 
ki je nastal v produkciji Kunigunde Velenje, pri nastajanju 
filma pa je sodeloval tudi Festival Velenje).  

V letu 2009 je razlika med prihodki in odhodki za kino dejavnost 
znašala 17.712 EUR (prejšnje leto je bila ta razlika okoli 40.000 
EUR), pokrita pa je bila iz sredstev proračuna MO Velenje.

g) Pikin festival
Leto 2009 je bilo posebno leto tudi za največjo slovensko otroško 
prireditev, ki smo jo v Velenju tokrat pripravili že dvajsetič. 
Program je bil prav zato še bogatejši kot prejšnja leta, vreme 
nam je bilo ves teden zelo naklonjeno, kar je zagotovo vplivalo 
na rekorden obisk, že pred festivalom pa smo organizirali 
posebno svečanost, na kateri smo se zahvalili vsem, ki so 
soustvarjali to dvajsetletno Pikino zgodbo. 
Za organizacijo Pikinega festivala je tudi v letu 2009 skrbel 
Festival Velenje, skupaj s petimi partnerji - Medobčinsko zvezo 
prijateljev mladine Velenje, Knjižnico Velenje, Mladinskim 
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centrom Velenje, JSKD - Območno izpostavo Velenje in 
Muzejem Velenje. Festival vsako leto vodi organizacijski odbor, 
ki ga s sklepom imenujeta župan MO Velenje in direktorica 
Festivala Velenje (v letu 2009 so odbor sestavljali: Barbara 
Pokorny, Andreja Zelenik, Kristina Kovač, David Ravnjak, Peter 
Groznik, Marjan Marinšek, Dimitrij Amon, Nina Mavec Krenker, 
Tatjana Vidmar, Vlado Vrbič, Matjaž Šalej, Aleš Ojsteršek, Blaž 
Verbič in Silvija Bašnec).
Osrednja tema letošnjega festivala so bile »Pikaste ideje«, 
častna pokroviteljica festivala pa višja državna tožilka in 
predsednica društva Beli obroč gospa Vlasta Nüssdorfer, ki je 
v času festivala Velenje obiskala kar trikrat. Letošnji festival je 
resnično prebil vse rekorde, saj si je vse programske sklope 
festivala ogledalo več kot 100.000 obiskovalcev.
Novost letošnjega festivala je bila akcija »Pikina dobrodelna 
palačinka«, v kateri smo pozvali znane osebnosti, da nam 
pomagajo pri peki palačink, zbrani denar pa bomo namenili 
socialno najšibkejšim otrokom iz Velenja (po posvetovanju s 
Centrom za socialno delo).
Program 20. Pikinega festivala je bil bogat in raznolik. V 
središču mesta je bilo na treh gledaliških odrih (Pikinem, 
Tomaževem in Aničinem) odigranih kar 26 gledaliških predstav; 
najvišje festivalsko priznanje - Zlato piko je Pikina žirija devetih 
devetletnih deklic podelila Dramskemu odru za mlade iz 
Ljubljane za predstavo Izak Maži. V Pikini deželi na TRC Jezero 
je bilo vsak dan preko 100 ustvarjalnih delavnic, tu so vsak 
dan delovali trije odri (Beli, Zeleni in Rumeni), na katerih se je 
zvrstilo več kot 50 lutkovnih, gledaliških in plesnih predstav ter 
koncertov. Vsak dan je na prizorišču potekal tudi Pikin sejem, 
delovala sta Pikin radio in Pikast VTV studio, odprli pa smo tudi 
Pikino banko, pošto, trgovino, zabavišče … V okviru Pikinega 
festivala je potekalo tudi državno srečanje otroških plesnih 
skupin Pika miga, v mestu smo postavili 14 Pikinih razstav, ves 
teden je deloval Pikin kino, organizirali smo tudi Pikin planinski 
pohod, večer prijateljstva z gosti iz Sarajeva, Pikino jadralno 
regato ... 
Stroški 20. Pikinega festivala so znašali 212.530 EUR, od tega 
je 96.023 EUR ali 45 % sredstev za izvedbo festivala prispevala 
Mestna občina Velenje, ostale stroške smo pokrili iz lastnih 
prihodkov: pedagoške delavnice, ogledi predstav, najemnine 
za stojnice, sponzorska in donatorska sredstva … 

3. 2. LASTNA PRODUKCIJA 

V letu 2009 smo lastni produkciji namenjali več pozornosti kot 
v prejšnjih letih. Že v okviru javnega zavoda KCIN Velenje in 
kasneje Knjižnice Velenje sta delovala Lutkovno gledališče 
Velenje ter Plesni teater Velenje. V začetku leta 2009 smo na 
novo opredelili cilje obeh področij, začeli pa smo oblikovati tudi 
zametke Glasbenega gledališča Velenje.

3.2.1. Lutkovno gledališče Velenje 
je februarja 2009 začelo delovati z novim zagonom in obsežno 
zastavljenim načrtom dela.. Lutkovno gledališče vodi Alice Čop, 
igralsko zasedbo pa sestavljajo velenjske dijakinje oziroma 
študentke. LGV je v letu 2009 pripravilo dve premieri: 30. maja 
smo si lahko ogledali predstavo za malo starejše otroke in 
odrasle z naslovom »Deklica Momo in tatovi časa«, septembra 
pa predstavo za najmlajše »Janko in Metka«. 
Članice LGV so v letu 2009 nastopile kar 32-krat. Od tega so se 
23-krat predstavile domačemu občinstvu, devetkrat pa so bile 
na gostovanjih (dvakrat v Celju, Mariboru in Šoštanju, po enkrat 

pa v Ljubljani, Kozjem in Krškem). 
LGV je vse leto sodeloval pri organizaciji Sobotnih lutkarij v 
velenjski galeriji, poseben dogodek so priredili ob 21. marcu 
- svetovnem dnevu poezije in lutk, nastopali so na dogodkih 
Poletje na travniku, zaigrali na županovem sprejemu velenjskih 
učiteljev, nastopili na Pikinem festivalu ter se predstavili tudi 
na srečanju partnerskih mest projekta EPK na mariborskem 
Lentu.

3.2.2. Plesni teater Velenje 
je za leto 2009 postavil zelo ambiciozen načrt. Teater vodi Nina 
Mavec Krenker, plesalke pa delujejo projektno – večinoma so 
to dijakinje in študentke, ki se že dlje časa ukvarjajo s plesom. 
Tudi na področju plesa smo v letu 2009 pripravili dve premieri. 
Ob prvi obletnici delovanja Festivala Velenje smo se predstavili 
s plesno produkcijo »Pajkovke«, ki je tudi v strokovni javnosti 
naletela na izjemno dobre odzive. Pajkovke so zaplesale tudi 
na županovem sprejemu osnovnošolskih odličnjakov in v 
sklopu Poletnih kulturnih prireditev, z delčkom predstave pa so 
se predstavile tudi v Sisku.
Septembra, ob praznovanju 50-letnice odprtja mestnega 
središča Velenje in 20-letnice Pikinega festivala, pa smo 
pripravili še premiero otroške plesne predstave Pika praznuje 
rojstni dan, s katero smo se kasneje predstavili še na gostovanjih 
po Sloveniji.
 
3.2.3. Glasbeno gledališče Velenje 
je novost leta 2009. Festival Velenje si je kot eno od nalog 
zadal tudi razvijanje projektov s področja glasbeno-scenskih 
umetnosti. Zato smo v letu 2009 oblikovali glasbeno gledališče, 
in sicer smo ga zasnovali kot projektno gledališče. Kot prvi 
projekt smo izbrali najzahtevnejšo glasbeno-scensko umetnost 
– muzikal. Odločili smo se za mladinski muzikal Čarovnik iz 
Oza, ki je tako v izvirni obliki prvič postavljen na slovenskem 
odru. K sodelovanju smo povabili Šolski center Velenje ter 
Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega Velenje. Projekt 
smo pripravljali vse leto, z vajami pa smo začeli v mesecu 
oktobru 2009. Oblikovali smo projektni orkester Festivala 
Velenje, ki ga sestavljajo dijaki in učitelji velenjske glasbene 
šole ter nekaj študentov – glasbenikov, igralske vloge smo 
razdelili dijakom in dijakinjam Šolskega centra Velenje ter 
dijakinji 1. gimnazije v Celju, v predstavi pa sodeluje tudi 
Mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje. Režijo smo 
zaupali mlademu režiserju Andreju Jusu (Slovenj Gradec), za 
ostale poustvarjalske vloge pa smo izbrali same domačine: 
Nina Mavec Krenker (koreografija), Miran Šumečnik (dirigent), 
Tatjana Kortnik (scenografija, kostumografija), Stane Špegel 
(video produkcija), Davorin Štorgelj (oblikovanje luči), Simona 
Verbič (izdelava kostumov), Stane Koren (izdelava scene). 
Projekt vodita sodelavca Festivala Velenje Silvija Bašnec in 
Matjaž Šalej.  
Premiera muzikala je bila v sredini februarja 2010, pripravili pa 
smo tudi postprodukcijski načrt za leto 2010 (želimo vsaj še 5 
ponovitev v letu 2010).

3.3. DRUGE AKTIVNOSTI JZ FESTIVAL VELENJE

Festival Velenje je poleg ustvarjanja lastnih kulturnih produktov 
ter izvedbe in organizacije različnih prireditev in dogodkov 
ter sklopov aktivnosti v letu 2009 deloval tudi na naslednjih 
področjih: 
- upravljanje prostorov in dvoran (Dom kulture Velenje, 
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dvorana v Centru Nova),
- založništvo in promocija (izdaja koledarja prireditev, izdaja 

različnih priložnostnih tiskovin, objave na spletnih portalih, 
predstavitve prireditvene ponudbe na sejmih …),

- koordinacija prireditvene dejavnosti v mestu,
- kulturna vzgoja,
- spodbujanje razvoja ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- izvajanje ozvočenja in osvetlitve za različne dogodke, 
- prodaja vstopnic za različne prireditve in dogodke, 
- sodelovanje pri pripravi vsebin projekta Evropska 

prestolnica kulture 2012,
- priprava projektov in prijave na različne razpise.

4. INVESTICIJE IN NAKUP OPREME

V proračunu MO Velenje je bila za leto 2009 predvidena ena 
večja investicija, ki zadeva kulturni dom -  in sicer obnova 
ploščadi pred Domom kulture Velenje v višini 200.000 EUR (od 
tega 10.000 EUR za projektno dokumentacijo, 190.000 EUR 
pa za dela in material za obnovo ploščadi). Investicija zaradi 
finančne situacije v letu 2009 ni bila realizirana, vendar so bile 
najhujše napake in pomanjkljivosti vsaj v groben popravljene 
(zalivanje lukenj na ploščadi, namestitev nekaj novih plošč).
V Domu kulture Velenje smo v letu 2009 opravili nekaj manjših 
investicijskih posegov. Zaradi bolj racionalne izrabe prostorov 
uporabnikov kulturnega doma smo v pritličnem delu uredili novo 
pisarno (pregradna stena) in iz 2. nadstropja v pritličje preselili 
pisarni Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter Zveze 
kulturnih društev Šaleške doline. No novo smo tudi prepleskali 
del pisarn Festivala Velenje, z novim pisarniškim pohištvom 
opremili dve pisarni in opravili vsa potreba redna vzdrževalna 
dela v kulturnem domu.
V letu 2009 smo kupili nekaj nove računalniške opreme in 
govorniški pult, skupaj z drugimi javnimi zavodi pa smo kupili 
kombi, ki ga imamo v souporabi.

5. REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV

Kvalitetno opravljanje osnovne dejavnosti javnega zavoda, 
opredeljene v odloku o ustanovitvi
Cilj smo uresničili, saj smo v letu 2009 kljub finančni in 
gospodarski krizi, s katero se sooča ves razviti svet, uspeli 
izpeljati vse začrtane naloge in jih na mnogih področjih tudi 
preseči. 
Povečanje števila obiskovalcev kulturnih in drugih dogodkov
Cilj smo dosegli, saj smo v letu 2009 krepko presegli število 
načrtovanih prireditev iz programa dela, prav tako pa se je na 
vseh segmentih naše prireditvene dejavnosti povečalo tudi 
število obiskovalcev. 
Okrepitev kulturne ponudbe mesta z novimi kulturnimi dogodki 
in produkti
Cilj smo uresničili, saj smo v letu 2009 »tradicionalno kulturno 
ponudbo mesta«, kot so je bili občani vajeni zadnja leta, 
bistveno okrepili z novimi prireditvami in dogodki. V Velenje 
smo po dolgem času pripeljali operno predstavo, izvedli smo 
vrsto vrhunskih glasbenih dogodkov, uvedli smo nove kulturne 
produkte za otroke in začeli razmišljati tudi o kulturnem turizmu. 
Seveda pa ne smemo biti prehitro zadovoljni – ponudbo bomo 
v naslednjih letih še nadgrajevali.
Boljša koordinacija prireditvene dejavnosti v mestu
Cilj smo delno uresničili. V letu 2009 je Festival Velenje pozval 
vse organizatorje, da so že v začetku leta pripravili letne načrte 

prireditev. Festival je nato skupaj z MOV izdal pregledno 
brošuro, ki je vse leto različnim prirediteljem omogočala lažje 
načrtovanje novih dogodkov. Tudi direktorji in vodje različnih 
institucij s področja kulture smo se začeli bolje povezovati in 
koordinirati naše delo. Vsekakor pa je to področje, ki mu velja 
še v naprej namenjati veliko pozornosti, saj se občasno še 
vedno ob istem času pojavljajo dogodki, namenjeni isti ciljni 
publiki. 
Boljše informiranje o prireditvah v mestu
Cilj je sicer težko merljiv, a zagotovo smo ga uresničili - o tem 
govori predvsem zadovoljstvo uporabnikov naših storitev. 
Uvedli smo sodobne načine obveščanja o prireditvah (e-novice, 
e-vabila, nova spletna stran, sms informacije, Facebook), v 
središču mesta smo pridobili nova oglaševalska mesta (pano 
ob mestu pred gimnazijo, nove vitrine na Cankarjevi ulici), 
več pozornosti smo namenili plakatiranju, objavljanju na 
videostraneh ter pripravi sporočil za javnost. V primerjavi s 
prejšnjimi leti se je povečalo število objav o naših prireditvah 
v medijih. 
Okrepitev lastne produkcije
Cilj smo uresničili. Lutkovno gledališče Velenje in Plesni teater 
Velenje sta v letu 2009 začela delovati z novim zagonom – oba 
sta pripravila po dve novi predstavi, s katerimi smo se uspešno 
predstavili tudi po Sloveniji. Zasnovali pa smo tudi zametek 
glasbenega gledališča, ki že pripravlja glasbeno scensko 
delo Čarovnik iz Oza. Okrepiti moramo še področje trženja 
predstav.
Programsko vključevanje v praznovanje 50-letnice odprtja 
mestnega središča Velenje
Cilj smo dosegli. Festival Velenje je vse leto sodeloval z Mestno 
občino Velenje pri organizaciji in pripravi različnih prazničnih 
dogodkov in tudi samo smo pripravili več kot 10 prireditev, ki so 
se navezovale na obletnico odprtja mestnega središča.
Intenzivnejše povezovanje z gospodarstvom
Cilj smo (kljub situaciji, v kateri se je v letu 2009 znašlo celotno 
gospodarstvo) uspeli vsaj delno uresničiti. Našli smo nove oblike 
sodelovanja med javnimi kulturnimi zavodi in gospodarstvom, ki 
prinašajo obojestranske koristi (izvedba dogodkov za podjetja, 
VIP lože za podjetja, kulturni utrinki za zaposlene v podjetjih, 
skupni dogodki za novinarje …). 
Uspešnejša prijavljanja na različne razpise (nacionalne, 
mednarodne)
Cilj smo dosegli, saj smo bili v letu 2009 uspešni tako pri 
prijavah na razpise Ministrstva za kulturo (odobrili so nam štiri 
projekte, v letu 2008 pa nobenega), Zavoda za zaposlovanje 
RS in Evropskega socialnega sklada.
Pridobivanje sponzorjev in donatorjev za različne prireditve 
(vsaj 3 % vseh prihodkov)
Tudi ta cilj smo uspešno realizirali. V letu 2009 smo uspeli za 
izvajanje programa pridobili 44.921 EUR sponzorskih in 11.066 
EUR donatorskih sredstev, kar predstavlja skoraj 6 % vseh 
naših prihodkov v letu 2009.
Vzpostavitev kvalitetnejših pogojev za delo in boljša izraba 
prostora v kulturnem domu
Cilj smo uresničili. Ob ustanovitvi javnega zavoda Festival 
Velenje smo imeli zaposleni premalo pisarniških prostorov za 
delo, z ureditvijo nove pisarne v pritličju kulturnega doma in 
s preselitvijo JSKD in ZKO iz zgornjega nadstropja v novi del 
pa smo tudi za zaposlene na Festivali Velenje pridobili dovolj 
prostora za izvajanje dejavnosti. 
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7. ZAKLJUČEK

Festival Velenje je v letu 2009 uspešno deloval in s svojimi 
programi razgibal kulturni utrip v mestu. Uspešno je zastavil 
tudi razvoj lastne produkcije, ki bo še kako pomemben člen v 
projektu Evropska prestolnica kulture 2012, kjer bo prav Festival 
Velenje eden od glavnih izvajalcev programov za otroke in 
mlade. Festival Velenje se je v letu 2009 uspešno predstavljal 
tudi izven Velenja, gradil na prepoznavnosti blagovne znamke 
»Festival Velenje« in s številnimi novimi produkti dvignil kvaliteto 
javnih kulturnih dobrin v mestu.

Velenje, februar 2010     
Pripravila:

Barbara Pokorny, univ. dipl. novinarka, s.r.
direktorica Festivala Velenje
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RA�UNOVODSKO PORO�ILO 
(izvle�ki iz poro�ila)

1.    SREDSTVA  

Pregled sredstev na dan  31. 12. 2009 po nabavni odpisani in neodpisani vrednosti s 
stopnjo odpisanosti (v EUR brez centov) 

Vrsta
dolgoro�nega 
sredstva

Konto Nabavna 
vrednost na 
dan 31. 12. 
2009

Popravek 
vrednosti

Neodpisana 
vrednost

Indeks  
odpisanosti
(v %) 

Dolgoro�ne 
premoženjske prav. 

003 5.724 4.504 1.220 78,68 

Skupaj dolgoro�ne
p. pravice 

003 5.724 4.504 1.220 78,68 

Gradbeni objekti 
Dom kulture Velenje 

021 4.119.748 556.523 3.563.225 86,49 

Dvorana Center Nova 021 387.642 49.198 338.444 87,30 
Skupaj objekti  021 4.507.390 605.721 3.901.670 86,56 
Oprema 040 18.546 18.546 0 100 
Stroji naprave 040 88 88 0 100 
Glasbena oprema 040 33.000 31.918 1.082 3,27 
Ra�unalniška oprema 040 20.042 12.718 7.324 36,54 
Pisarniška oprema 040 7.863 7.863 0 100 
Druga oprema 040 142.183 80.020 62.163 43,72 
Skupaj oprema 040 221.722 151.153 70.569 31,82 
Drobni inventar 
pohištvo  

041 179.615 179.615 0 100 

Drobni inventar 
ra�unalniška oprema  

041 5.864 5.864 0 100 

Drobni inventar 
drugo

041 17.025 17.025 0 100 

Skupaj drobni 
inventar

041 202.504 202.504 0 100 

Skupaj  sredstva  0 4.937.340 € 963.882 € 3.973.459 € 80,47

KRATKORO�NA  SREDSTVA 

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31 .12. 2009                                                 48,58 € 

Na Festivalu deluje ena blagajna, preko katere se prilivajo denarna sredstva  
na transakcijski ra�un. Iz blagajne se ne izpla�uje ve�ja vrednost denarnih sredstev. 
______________________________________________________________________

Denarna sredstva na podra�unu so everska                                                               30.147,41 € 
_______________________________________________________________________

Kratkoro�ne terjatve do kupcev znašajo                                                                         22.667,90 €   

Kratkoro�ne terjatve do neposrednih uporabnikov prora�una znašajo:                        
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a) Mestna ob�ina Velenje                   66.022,49 €                          
- bruto pla�e december, valuta 5. 1. 2010                                                                  21.116,90 € 
- materialni stroški - zahtevek 240/09, valuta 24. 11. 2009                                          10.573,29 €         
- lutkovno gledališ�e - zahtevek 239/09, valuta 24. 11. 2009                                         1.885,20 € 
- materialni stroški- zahtevek 289/09, valuta 24. 12 .2009                          27.338,59 €   
- lutkovno gledališ�e - zahtevek 288/09, valuta 24.12.2009                                           5.108,51 € 

b) Zavod za zaposlovanje                                                                                    1.238,38 € 

            
c) Terjatve do PIZ znašajo                                                                                       2.313,98 € 

Terjatve za vstopni DDV po izra�unu deleža znašajo                                                      938,51 €

Vrednotnice (boni)                                                                                                  1.221,29 €                           

 SKUPAJ TERJATVE ZNAŠAJO                                                                              124.598,54 €   

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  

Kratkoro�ne obveznosti do zaposlenih – pla�e december 09 znašajo skupaj              20.620,45 €                               
Kratkoro�ne obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo skupaj                                 76.368,29 €   
Obveznosti za pla�ilo DDV za december                                                                  2.248,87 €    
_______________________________________________________________________ 

SKUPAJ KRATKORO�NE OBVEZNOSTI                                                                   99.237,61 €   

RAZLIKA MED OBVEZNOSTMI IN TERJATVAMI ZNAŠA                                       25.360,93 €               

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE      

Stanje sredstev 
31. 12. 2008  

Zmanjšanje sredstev – 
amortizacija, popravki   

Pove�anje sredstev, 
vlaganje v okrepitev   

Stanje 31. 12. 2009 

        4.089.887,10 €         174.952,32 €          77.988,04 €    3.992.922,82  € 

Obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, so bila usklajena z ustanoviteljico Mestno ob�ino Velenje. 

2.    POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 2.1. PRIHODKI 

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 prihodka   Festival (v €) Delež prihodka od 
vseh prihodkov % 
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Prihodek od lastne produkcije 
(lutkovno gledališ�e, 
plesni teater)  

2.587 0,27

Prihodek od najemnin 8.227 0,87
Prihodek od uporabnin  
(Dom kulture Velenje)  

11.590 1,22

Prihodek od uporabnin  
(Center Nova)   

676 0,07

Prihodek od uporabnin  
(stojnice) 

10.015 1,06

Prihodek od vstopnin - 
prireditve

39.228 3,41

Prihodek od vstopnin – 
kino

40.891 4,33

Prihodek od pedagoških 
delavnic - Pika 

16.907 1,79

Prihodek od abonmajev   61.800 6,54
Prihodek od Pikinega festivala 11.456 1,15
Prihodek od sponzorstva   44.921 4,75
Prihodek od donatorstva 11.066 1,17
Prihodek - nagrada za 
preseganje kvote invalidov  

3.856 0,40

Prihodek od prenakazila  
(Muzej - za ra�unovodstvo)  

12.936 1,37

Drugi prihodki (prefakturiranje) 2.586 0,27
Skupaj lastni prihodki 278.742 € 29,52
Prihodki od obresti 365 0,03
Ostali izredni prihodki  1.309 0,13
Skupaj drugi prihodki 280.416 € 29,70

Prihodki od ustanoviteljice  – Mestne ob�ina Velenje (v EUR) 

Vrsta prihodka po pogodbi in aneksov k pogodbi Festival
Bruto pla�e, regres, jubilejne nagrade 223.368 
Za pove�an obseg dela (obvezna dežurstva, gasilec …)  18.984 
Za materialne stroške 101.988 
Za programske stroške 137.664 

Za Pikin festival   96.023 
Za Lutkovno gledališ�e 19.998 
Za Kino (razlika 08)  27.067 
Za teko�e vzdrževanje  16.504 
Za izobraževanje 993 
Skupaj 642.589 € 

V tabeli so prihodki ob�ine, ki so izkazani v bilanci uspeha (investicije – konto 980). 

Prihodki Ministrstva za kulturo RS 

Vrsta prihodka vrednost
Za kino – art kino mreža   12.000 
Filmska vzgoja 1.000 
Za abonma Klub 1.500 
Za abonma Klasika 3.000 
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Skupaj  17.500 € 

Prihodki Zavoda za zaposlovanje RS (za javna dela)              3.430 € 

                                                             
SKUPAJ VSI  PRIHODKI                                                                              943.934,69 €                                      

2.2 ODHODKI 

Tabela odhodkov po vrstah (v EUR) 

Vrsta odhodka Znesek v  € % od skupaj odhodkov 
Osnovni materialni stroški 
Splošni materialni stroški 
Skupaj materialni stroški  

84.648
              67.711 
            152.359 

9,05
7,24

16,29
Programski stroški 503.923 53,88 
Teko�e vzdrževanje 30.011 3,20 
Stroški strokovnega 
izobraževanja  

3.188 0,74 

Stroški dela - bruto pla�e               235.408 25,17 
Izredni odhodki - donatorstva 
za dobrodelne prireditve 

8.110 0,86 

Prevrednotovalni odhodki 
(DDV)

2.171 0,23 

SKUPAJ odhodki 935.170 € 

Tabela odhodkov po stroškovnih mestih  

Stroškovno mesto Znesek v € % od skupaj odhodkov 
Splošno  403.424 43,13 
Pikin festival  212.530 22,72 
Kino 74.641 8,93 
Lutkovno gledališ�e  27.153 2,90 
Plesni teater 4.964 0,53 
Abonmaji  79.901 8,54 
Poletne prireditve  23.285 2,48 
�arobni december  22.564 2,41 
Javna dela  6.238 0,66 
Sejmi  8.859 0,94 
Ostali programi 71.611 7,65 
Skupaj  935.170 € 

Tabela odhodkov, ki so izkazani v bilanci uspeha 2009

Odhodki Znesek v EUR 
Stroški pisarniškega materiala  9.313 
Stroški materiala za �iš�enje  2.284 
Strošek splošnega materiala za program       35.718 
Drobni inventar (pod 500 €) 9.129 



           10. maj 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 106  / Številka 34

31. seja Sveta Mestne občine Velenje

Gorivo 374
Deratizacija  485 
Elektri�na energija  7.656 
Strokovna literatura in knjige  1.995 
Strošek materiala za razstave 1.555 
Program za prodajo vstopnic 5.234 
Komunalne storitve 18.632 
Storitve telekomunikacij  8.241 
Potniški promet  9.773 
Storitve poštnine 15.722 
Odvoz smeti 8.063 
Storitve vzdrževanja  25.070 
Mizarska dela  1.600 
Vzdrževanje - Center Nova 3.466 
Strošek najemnin (dvorana za kino + Pikin festival) 48.621 
Strošek najemnine za avto  1.490 
Distribucija - kino 21.553 
Strošek ra�unalniškega vzdrževanja  7.257 
Pla�ilni promet  694 
Svetovalne storitve 504 
Strokovno izobraževanje  3.188 
Dodatni stroški ob prireditvah 17.480 
Reprezentanca  248 
Stroški storitev promocije  31.179 
Zavarovalne premije  626 
Strošek stalnega intervencijskega dežurstva 14.443 
Varstvo pri delu   588 
Strošek kilometrin, dnevnic, no�nin   6.180 
Programski stroški za prireditve - ostali programi   41.739 
Stroški izvedbe abonmajskih prireditev   58.513 
Stroški storitev za kino 11.880 
Fotokopiranje 2.721 
Oblikovanje  10.763 
Tiskarske storitve 18.395 
Delovne obleke  261 
Montaža stojnic 11.185 
Avtorski honorarji (gledališ�a, umetniki, Pika …) 82.948 
Pogodbeno delo (�iš�enje, kino)   23.055 
Študentsko delo (hostesna služba, Pikin festival, sejmi)    101.759 
Strošek SAZAS  7.606 
Donatorstva za humanitarne prireditve 8.110 
�lanarine 297 
Bruto pla�e  185.078 
Prispevki delodajalca in davek na pla�e 30.065 
Kapitalska družba 3.846 
Prevoz na delo  236 
Prehrana 8.192 
Jubilejne nagrade  597 
Regres  7.392 
Dokon�ni odbitni delež DDV – prevrednotovalni odhodki 2.171 
Skupaj  935.170 € 
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Tabela prihodkov poslovanja in rezultat poslovanja 

Prihodek
Vrsta prihodka  

Festival

Mestna ob�ina Velenje 642.589

Ministrstvo za kulturo 17.500 

Zavod za zaposlovanje 3.430 

Lastni prihodki  278.742 

Izredni prihodki  1.674 

PRIHODKI SKUPAJ  943.935 € 

ODHODKI  SKUPAJ  935.170 € 

REZULTAT
POSLOVANJA  + 8.765 € 

Razlaga tabele: v tabeli so prikazani vsi prihodki in odhodki v letu 2009, ki so izkazani v bilanci 
uspeha.

SKUPAJ SO ZNAŠALI ODHODKI ZA LETO 2009                                             935.170,49 €                     

REZULTAT JE POZITIVEN     +  8.765 € 

Velenje, 23. februar 2010       Pripravila:
          Barbara Šilc, 
          glavni ra�unovodja
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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 33/10) 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 Javnega zavoda 
Festivala Velenje za leto 2009

1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače 
za delovno uspešnost direktorici Festivala Velenje Barbari 
Pokorny za leto 2009 v višini 100 % dveh osnovnih mesečnih 
plač direktorice. 

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

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

Številka: 110-01-0001/2009-550
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga za izplačilo dela plače za delovno uspešnost 
direktorici Festivala 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 Festivala Velenje za leto 2009 in
-  sklep Sveta zavoda Festival Velenje z dne 1. 4. 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:
Preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po 
obsegu in kakovosti 

Prvo merilo se ovrednoti s 50 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
Program dela javnega zavoda Festival Velenje za leto 2009 
je bil v celoti realiziran, na več področjih tudi presežen, med 
izvedenim programom je zaznati kar nekaj programskih novosti 
ter vsebin, ki so dvignile kulturno in prireditveno ponudbo mesta 
na višjo raven. 
1. Na področju kulturno-umetniških programov so bili v letu 

2009 uspešno izvedeni vsi predvideni projekti in dogodki, 
program pa je bil glede na začrtan plan dela še nadgrajen. 
Število vpisanih abonentov je preseglo načrtovani plan, 
ob tem pa so na Festivalu vse leto uspešno prodajali tudi 
vstopnice za izven. Poleg abonmajskih so organizirali 
še vrsto drugih kulturno-umetniških dogodkov, ki so 
obogatili kulturno ponudbo mesta (po dolgem času smo 
na velenjskem odru ponovno gostili opero, uvedli so nov 
projekt za otroke in starše Sobotne lutkarije, z različnimi 
projekti so se vključevali v praznovanje 50-letnice odprtja 
mestnega središča, 25. Poletne kulturne prireditve so 
zabeležile rekorden obisk, Festival Velenje se je lotil tudi 
organizacije razstave v preddverju kulturnega doma …).

2. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke, je v letu 
2009 proslavil 20-letnico delovanja (Pikin festival organizira 
javni zavod Festival Velenje v sodelovanju s partnerji: 
Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, Knjižnico 
Velenje, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti – OI 
Velenje, Mladinskim centrom Velenje in Muzejem Velenje). 
Dvajseti festival je bil zagotovo presežek vseh dosedanjih 
festivalov - tako v programskem smislu (številne nove 
vsebine, več nastopajočih) kot tudi po številu obiskovalcev 
(v tem letu smo pri obisku presegli številko 100.000). 

3. V letu 2009 je bilo izjemno uspešno tudi delovanje Kina 
Velenje, ki deluje v okviru JZ Festival Velenje. Velenjski 
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kino je bil v letu 2009 po številu obiskovalcev med 
slovenskimi mestnimi kinematografi ponovno na prvem 
mestu, izpostaviti velja tudi dobro obiskane poletne filmske 
projekcije na prostem ter projekte filmske vzgoje, s katerimi 
so začeli v letu 2009. Velenjski kino je bil v letu 2009 
tudi med pobudniki ustanovitve Združenja prikazovalcev 
kakovostnega in umetniškega filma Slovenije, ki je 
zaživelo na ustanovni skupščini v Velenju marca 2010. 
Izpostaviti velja tudi uspešne prijave projektov s področja 
kinematografske dejavnosti na razpise Ministrstva za 
kulturo RS.

4. V letu 2009 je Festival Velenje na lastno pobudo oziroma 
v sodelovanju z ostalimi soorganizatorji pripravil kar nekaj 
družabnih dogodkov, ki sicer niso bilo načrtovani v letnem 
planu dela (izjemno uspešen je bil januarski dogodek 
Nedelja na ledu, skupaj z ostalimi soorganizatorji so v 
Velenju ponovno priredili Otroško pustno rajanje v Rdeči 
dvorani, poleti so oživeli dogajanja ob Pikini vili Čira Čara 
na TRC Jezero, vključili smo se v izvedbo sobotnih dogajanj 
na kmečki tržnici …). 

5. Festival Velenje je bil v letu 2009 kljub svetovni gospodarski 
in finančni krizi uspešen pri pridobivanju sponzorjev in 
donatorjev za različne prireditve in dogodke, štiri prijavljene 
kulturne projekte pa je sofinanciralo tudi Ministrstvo za 
kulturo RS.

6. Področje, ki ga velja za leto 2009 še posebej izpostaviti, je 
področje lastne produkcije. Festival Velenje je v tem letu 
pripravil kar štiri premiere – dve lutkovni ter dve plesni. 
Vse predstave so doživele številne ponovitve v Velenju 
in po Sloveniji. Poleg tega je v okviru Festivala Velenje v 
letu 2009 nastal tudi zametek glasbenega gledališča, ki bo 
pripravljalo glasbeno-scenske dogodke.

Drugo merilo:
Doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev glede 
na povprečje preteklega triletja

Za področje dela kulturnih domov in centrov se merijo sledeči 
kazalci:

a) število prireditev glede na triletno povprečje:
- preseženo do vključno 2 odstotka ali za več kot 5 prireditev 

pomeni 3 odstotne točke,
- preseženo nad 2 do vključno 4 odstotke ali za več kot 10 

prireditev pomeni 7 odstotnih točk,
- preseženo nad 4 odstotki ali za več kot 20 prireditev več 

pomeni 10 odstotnih točk.

b) število obiskovalcev glede na triletno povprečje:
- preseganje za do 2 odstotka ali za do 1000 obiskovalcev 

več pomeni 3 odstotne točke,
- preseganje od 2 do 4 odstotke ali za od 1000 do 3000 

obiskovalcev več pomeni 7 odstotnih točk,
- preseganje za 4 odstotke ali več oziroma za več kot 3000 

obiskovalcev več pomeni 10 odstotnih točk.

c) izkoristek zmogljivosti za kulturni program:
- obratovanje dvoran od 150 do 199 dni v letu pomeni 2 

odstotni točki,
- obratovanje dvoran od 200 do 249 dni v letu pomeni 5 

odstotnih točk,
- obratovanje dvoran od 250 do 299 dni v letu pomeni 7 

odstotnih točk,
- obratovanje dvoran 300 ali več dni v letu pomeni 10 

odstotnih točk.

Drugo merilo se ovrednoti s 27 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
Glede na to, da je Festival Velenje konec leta 2009 zabeležil 
šele leto in pol delovanja, smo pri tem kriteriju primerjali 
področje kulturno-umetniških programov ter ostalih prireditev, 
ki jih je prej izvajala enota Prireditve v okviru javnega zavoda 
Knjižnica Velenje, z ustanovitvijo novega javnega zavoda 
pa jih je prevzel Festival Velenje (tako je mogoče narediti 
objektivno primerjavo med povprečjem treh let in letom 2009). 
Pri primerjavi smo torej izključili nova področja prireditvenih 
dejavnosti Festivala Velenje, ki jih enota Prireditve prej ni izvaja 
(Čarobni december, sejemske dejavnosti, Pikin festival ...), ki 
pa so tudi v letu 2009 beležile izjemne poraste - tako po številu 
prireditev kot po številu obiskovalcev.

Festival Velenje je v letu 2009 poleg zgoraj obravnavanih 108 
prireditev izvedel še 15 sejemskih prireditev, 42 dogodkov 
v sklopu Čarobnega decembra in celoten sklop prireditev 
Pikinega festivala, zato lahko pri tem kriteriju zagotovo dodelimo 
10 odstotnih točk. 

V letu 2009 je število obiskovalcev kulturno-umetniških in 
drugih prireditev v primerjavi s triletnim povprečjem višje za 
19 % oziroma za več kot 3.000 obiskovalcev, kar prinaša 10 
odstotnih točk. 

c) izkoristek zmogljivosti za kulturni program

Dvorana Doma kulture Velenje je bila v letu 2009 izkoriščena 
295 dni, kar pomeni 7 odstotnih točk. 

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.

Tretje merilo se ovrednoti z 20 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
V letu 2009 so skupni prihodki Festivala Velenje znašali 943.935 
EUR, od tega je bilo nejavnih prihodkov 278.742 EUR (74.619 
EUR nejavnih prihodkov je iz naslova tržne dejavnosti, 204.123 
EUR pa iz naslova javne službe). To pomeni, da znaša delež 
nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova 
javne službe 21 %. Glede na opredeljena merila to predstavlja 
20 odstotnih točk.

a) število prireditev glede na triletno povpre�je 

Povpre�je treh let Leto 2009 Odstotek pove�anja 
85 108 + 27 % 

b) število obiskovalcev glede na triletno povpre�je

Povpre�je treh let Leto 2009 Odstotek pove�anja 
20.948 24.945 + 19 % 
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Četrto merilo:
Organ, pristojen za imenovanje direktorja, lahko izjemoma v 
okviru svojih pristojnosti dodatno vrednoti izjemne poslovne 
dogodke (do 10%).

Četrto merilo se ovrednoti s 3 odstotnimi točkami.

Utemeljitev:
Javni zavod Festival Velenje je v letu 2009 okrepil 
koprodukcijska sodelovanja s kulturnimi institucijami - ne samo 
v lokalni skupnosti, ampak tudi v regiji.  Izpostaviti velja vrhunski 
koprodukcijski projekt, ki so ga pripravili v koprodukciji s Hišo 
kulture Celje (ob obletnicah smrti dveh velikanov klasične glasbe 
– Haydna in Händla) ter povezovanja s šolami, društvi, javnimi 
zavodi v širši regiji. Izjemno dober koprodukcijski projekt je tudi 
muzikal Čarovnik iz Oza, ki je nastajal vse leto 2009.

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:          50 %

2. doseganje ali preseganje določenih merljivih kazalcev 
glede na povprečje preteklega triletja:       27 %

3. doseganje deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem 
prihodku iz naslova javne službe:           20 %

4. izjemni poslovni dogodki    3 %
              
                                                      SKUPAJ: 100 %

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

Velenje, dne 24.4.2010

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, 26/07 in 18/08) predlagam 
Svetu, da ta sklep sprejme.     

                                                                                                   
                Župan Mestne občine Velenje

                                                                       Srečko MEH, s.r.
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POROČILO
o delu in finančno poročilo ŠRZ Rdeče dvorane v obdobju od 01.01.2009  do  31.12.2009

Delovanje ŠRZ Rdeča dvorana Velenje je v letu   2009 potekalo v skladu z načrtom dela in usmeritvami ob ustanovitvi zavoda. 
Največji del dejavnosti je bil namenjen zadovoljevanju potreb klubov in društev ter občanov s področja športnih aktivnosti, 
istočasno pa smo proste kapacitete zapolnili z drugimi dejavnostmi (športnimi, zabavnimi, ostalimi). Tudi v tem obdobju beležimo 
določeno rast   zanimanja za rekreacijo in športne aktivnosti tako, da so objekti bili dobro zasedeni. Obratovanje objektov je bilo 
delno moteno zaradi izvajanja gradbenih del ob izgradnji nove avtobusne postaje in sanacije ceste v prvem polletju ter koncem 
leta zaradi pričetka  del pri izgradnji novega nakupovalnega centra pri Rdeči dvorani.

1. Osnovna dejavnost zavoda se je izvajala predvsem v dveh oblikah oziroma objektih:

a) DVORANA 

PREGLEDNICA KORIŠ�ENJA OBJEKTA DVORANA
OD  01. 01.  DO  31. 12. 2009 
NAMEN UPORABE
OBJEKTA

     SKUPAJ 
     UR

PARTER
UR

  % BALKONI 
UR

    % 

REDNA VADBA - ŠPORT– 
OB�INSKI PROGRAM 

       4252       1869   51      2383     39

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN 
ŠPORTNA ZVEZA   

          1602      1055   28        547     9

REKREACIJA OB�ANI,
DRUŠTVA –LASTNI PRIHODKI 

        3.893       775   21     3.118     52

SKUPAJ  :        9.747    3.699   100    6.048   100 

KORIŠ�ENJE OBJEKTA – PRIMERJAVA  LETO  2008/2009 

NAMEN UPORABE
OBJEKTA

     SKUPAJ 
     UR 2009

   SKUPAJ 
    UR 2008

          % 

REDNA VADBA - ŠPORT– OB�INSKI
PROGRAM

         4.252          4.489          95

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA 
ZVEZA   

        1602          1557          103

REKREACIJA OB�ANI, DRUŠTVA –
TEKM.ŠPORT -LASTNI PRIHODKI

          3.893           3.528           111

SKUPAJ  :  9.747   9.574     102%
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KORIŠ�ENJE PARTERJA OD 01. DO 31. 12. 2009

  REDNA VADBA- OB�INSKI PROGRAM 2009
UR

2008
UR

Index
     % 

- RK Gorenje (859), ŽRK (551), NK Rudar (68), ŽNK (11) 1489 1641 91
- ŠAO po programu  380 380 100

  TEKMOVALNI ŠPORT 
-  88 tekem v razli�nih kategorijah 352 295 120

TURNIRJI – DRŽAVNA PRVENSTVA,KLUBI 
   MOPS NT (99), NTK VETERANI (14), ZMSS (10)
   TRENINGI REPREZENTANC (26),TAEKWANDOO (20)  
   Mali nogomet (20)  (12), KICK  BOX (12) 

           201    247 82

   REKREACIJA 
-  GORENJE, OB�ANI      222   263 85

ŠOLSKI ŠPORT 
TEKMOVANJA
- 19 šolskih tekmovanj po programu Športne zveze Velenje  
  in  šol 

47 51 93

-  po�itniški program   55 59 94
POUK ŠPORTNE VZGOJE
- O.Š. Gustav Šilih in ŠC Velenje       953   827 116
   

PREGLEDNICA

NAMEN UPORABE   UR 2009           
%

 UR 2008 % index

REDNA VADBA- ŠPORT– 
OB�INSKI PROGRAM 

       1869  51          2021  54 93

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN 
ŠPORTNA ZVEZA   

       1055  28          937  25 113

REKREACIJA OB�ANI, DRUŠTVA 
–TEKM.ŠPORT- LASTNI 
PRIHODKI

         775  21          805   21 97

SKUPAJ        3699  100        3763  100          99
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Kot je razvidno iz preglednic koriš�enja ur je obratovanje dvorane v najve�ji meri namenjeno  
zadovoljevanju potreb tekmovalnega športa in ob�anov v raznih oblikah športa in rekreacije 
ter športne vzgoje, saj se dvorana za te namene koristi prakti�no 16 ur na dan (vse dneve v 
tednu). Ob�inski program tekmovalnega športa (redna vadba) je udeležen na parterju 51% na 
balkonih pa 39%, šolski šport ( pouk športne vzgoje in programi Športne zveze ) je na parterju 
udeležen 28% na balkonih  9 %, ostale proste kapacitete pa so koristili ob�ani , društva in 
klubi za izvedbo tekmovanj  na parterju 21% in  52%  na balkonih.  

Tudi v letu  2009 je zanimanje za rekreacijo in športne aktivnosti dobro / sicer je opazno 
nihanje navzgor in navzdo po posameznih delih oz. športnih panogah l/, redni vadbi oz. 
ob�inskemu programu športa je zagotovljeno nemoteno delo. 

Po prenovi in razširitvi Rde�e dvorane je iz leta v leto opazen tudi porast zanimanja doma�ih
in tujih klubov in reprezentanc za izvedbo priprav. Tako je pri nas trenirala kadetska 
reprezentanca v rokometu – moški, ki je kasneje na neuradnem svetovnem prvenstvu  na 
Švedskem osvojila 1. mesto.  V letošnjem letu, pa je manjše priprave opravila tudi 
reprezentanca Slovenije  v FUTSAL-u. 

Iz navedenega  lahko ugotovimo, da je objekt  dobro zaseden.  

Poleg  programa redne vadbe smo organizirali še naslednje športne prireditve: 

1: Športna tekmovanja: 

-  kot soizvajalci smo sodelovali pri izvedbi naslednjih ve�jih športnih prireditev: 
a) X. MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V NAMIZNEM 

TENISU- 2009 VELENJE SLOVENIAN OPEN. V �asu od 13. do 17. januarja se je v 
dvorani v preko 600 tekmah, pomerilo 300 igralcev in igralk. Poleg visokega 
nagradnega sklada je pomembno, da si je turnir z vztrajnim in dobrim delom zagotovil 
tudi udeležbo najve�jih mojstrov »bele žogice«. 

b) VETER V LASEH S ŠPORTOM PROTI DROGI ( v okviru akcije, ki je potekala po 
celotni Sloveniji) v sodelovanju s Športno zvezo Velenje – na  Kotalkališ�u Velenje. 

c) V dvorani je bilo  tudi odbojkarsko tekmovanje  v okviru IGER MLADIH, ki ji je 
organiziralo Velenje. 

d) V letošnjem letu – maja - je bilo v dvorani prvi� uradna mednarodna tekmo v 
FUTSAL-u, med ekipama Slovenije in Iran-a. 

e) 2. NOVOLETNI TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA POKAL MO VELENJE- 
19. in  20. 12. smo kot soorganizator pripomogli k izvedbi  turnirja na katerem je 
sodelovalo 36 ekip iz cele Slovenije. 

3. Po�itniški programi: 
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         Skladno s programom dela smo v �asu po�itnic, od 16 .02. do 20.02.2009, izvedli 
po�itniški program za u�ence osnovnih šol in sicer: 
Zimske po�itnice:
Zap. Št. Vsebina Število udeležencev:
1. Šola rokometa za u�enke in u�ence 201
2. Šola SQUASH-a 29
3. Rekreativno igranje tenisa 32
4. Šola namiznega tenisa 188
5. Rekreativno igranje malega nogometa 319
6. Streljanje z zra�no puško 66
7. Rekreativno plavanje 122
 SKUPAJ 957

Poletne po�itnice:
Ime izvajalca: MLADINSKI CENTER VELENJE in  RDE�A DVORANA ŠRZ VELENJE 

Ime programa: POLETJE NA KOTALKALIŠ�U  2009 

Datum: �as: Vsebina: Odgovorni: Prostor:
SREDA
1.7.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) 
Nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ira Preininger 
Mitja Gregori�
Ivana Kova�evi�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

ROLANJE
ŠTUDENTSKO DELO: 
Teja Gol�man
(3 ure) 

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 

�ETRTEK
2.7.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) ali nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Mitja Gregori�
Ivana Kova�evi�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

DELAVNICE z IRO Ira Preininger 
Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 

SREDA
8.7.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) 
Nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ivana Kova�evi�
Mitja Gregori�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

DELAVNICE z IRO Ira Preininger 
Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 
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�ETRTEK
9.7.2009

17.– 20. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) ali nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ira Preininger 
Mitja Gregori�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

   
ROLANJE

ŠTUDENTSKO DELO: 
Teja Gol�man
(3 ure) 

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 

Datum: �as: Vsebina: Odgovorni: Prostor:
PONEDELJEK
13.7.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) 
Nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ira Preininger 
Mitja Gregori�
Ivana Kova�evi�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

BOBNAJE Z ALBINOM Albin Inkret 
Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 

TOREK
14.7.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) ali nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Mitja Gregori�
Ivana Kova�evi�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

ROLANJE
ŠTUDENTSKO DELO: 
Teja Gol�man
(3 ure) 

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 

SREDA
15.7.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) 
Nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ivana Kova�evi�
Mitja Gregori�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

ROLANJE
ŠTUDENTSKO DELO: 
Teja Gol�man
(3 ure) 

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 

�ETRTEK
16.7.2009

17.– 20. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) ali nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ira Preininger 
Mitja Gregori�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

   
DELAVNICE z IRO Ira Preininger 

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 
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Datum: �as: Vsebina: Odgovorni: Prostor:
PONEDELJEK
10.8.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) 
Nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ira Preininger 
Mitja Gregori�
Ivana Kova�evi�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

BOBNANJE Z ALBINOM Albin Inkret 
Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 

TOREK
11.8.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) ali nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Mitja Gregori�
Ivana Kova�evi�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

ROLANJE
ŠTUDENTSKO DELO: 
Teja Gol�man
(3 ure) 

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 

SREDA
12.8.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) 
Nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ivana Kova�evi�
Mitja Gregori�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

ROLANJE
ŠTUDENTSKO DELO: 
Teja Gol�man
(3 ure) 

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 

�ETRTEK
14.8.2009

17.– 20. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) ali nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ira Preininger 
Mitja Gregori�

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a
in urbane 
površine v 
okolici
objekta

   
DELAVNICE z IRO Ira Preininger 

Razdeljena
ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine 
v okolici objekta 
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Datum: �as: Vsebina: Odgovorni: Prostor:
PONEDELJEK
17.8.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) 
Nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ira Preininger 
Mitja Gregori�
Ivana Kova�evi�

Razdeljena ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine v 
okolici objekta 

BOBNANJE Z 
ALBINOM

Albin Inkret 
Razdeljena ploš�ad
kotalkališ�a in urbane 
površine v okolici 
objekta

TOREK
18.8.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) ali 
nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Mitja Gregori�
Ivana Kova�evi�

Razdeljena ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine v 
okolici objekta 

ROLANJE
ŠTUDENTSKO DELO: 
Teja Gol�man
(3 ure) 

Razdeljena ploš�ad
kotalkališ�a in urbane 
površine v okolici 
objekta

SREDA
19.8.2009

17.– 21. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) 
Nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ivana Kova�evi�
Mitja Gregori�

Razdeljena ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine v 
okolici objekta 

ROLANJE
ŠTUDENTSKO DELO: 
Teja Gol�man
(3 ure) 

Razdeljena ploš�ad
kotalkališ�a in urbane 
površine v okolici 
objekta

�ETRTEK
20.8.2009

17.– 20. 
URE

Uli�na košarka 
Frizbi
Rolanje (hokej) ali 
nogomet 
Namizni tenis 
Skate 

Ira Preininger 
Mitja Gregori�

Razdeljena ploš�ad
kotalkališ�a in 
urbane površine v 
okolici objekta 

   
DELAVNICE z IRO Ira Preininger 

Razdeljena ploš�ad
kotalkališ�a in urbane 
površine v okolici 
objekta

PETEK, 21.8.2009 1. ODPRTO ŠPORTNO PRVENSTVO,KUNIGUNDA 2009,  
košarkarski turnir trojk, 21.8. 2009 ob 17.00 uri na Kotalkališ�u
Velenje.
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1. OSNOVNI PODATKI O PROGRAMU        

Ime izvajalca: MLADINSKI CENTER VELENJE, RDE�A DVORANA ŠRZ VELENJE 

Ime programa: POLETJE NA KOTALKALIŠ�U 2009 

Ciljna skupina: Osnovnošolska in 
srednješolska mladina, 
redni popoldanski 
obiskovalci Kotalkališ�a
Velenje, mladi, ki �ez poletje 
zahajajo v Mladinski center 
Velenje ali so prepuš�eni
ulici! 

Starost: 12 do 25 let 

�as izvajanja: Pripravljalne aktivnosti v projektu, koordinacija, iskanje sponzorjev in donatorjev je potekalo 
že mesec dni pred projektom.  
Projekt je bil promoviran po vseh osnovnih in srednjih šolah v ožji in širši lokalni skupnosti 
(Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki). 
Obveš�anje javnosti in promocija je potekala v vseh javnih ob�ilih v lokalni skupnosti (lokala 
televizija, radio, �asopis) in tudi širše (oddaja ŠKL). 
Program aktivnosti se je za�el izvajati ob konec meseca junija (za�etek poletnih po�itnic) in se 
je izvajal vsak dan v tednu (od ponedeljka do petka). 
Košarkaški turnirji so potekali ob sobotah. Spremljevalni program in turnir se je za�el že 
opoldan in trajal skozi ves dan. 

Za�etek programa 
(datum): 

 1.7.2009 

Konec programa 
(datum): 

 21.8.2009 

Skupno število ur 
trajanja programa: 

 100 UR 

Skupno število dni 
trajanja programa: 

 20 DNI

Prostor izvajanja: Kotalkališ�e Velenje in 
Son�ni park v Velenju z 
vsemi nastanitvenimi objekti

To�en naslov 
(napišite):

Rde�a dvorana ŠRZ Velenje 
Šaleška cesta 3 
3320 Velenje 

Nastanitveni objekt: 
Kotalkališ�e Velenje 

 Koordinacija in logistika 
poteka v prostorih 
Mladinskega centra Velenje.

Mladinski center Velenje 
Šaleška cesta 3 
3320 Velenje 

Število strokovnih 
delavcev:

2 strokovna delavca (diplomiran socialni delavec) 
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Število udeležencev: Dnevno do 100 mladih 

Število skupin: Skupine so bile razdeljene glede na interes v športu. Najve�ji interes pri�akujemo v uli�ni 
košarki
(dnevno do 30 mladih).  
Hokeju na rolerjih in igranje frizbija sta predstavitvena športa, ki sta potekala vzporedno z 
pouli�no košarko (ploš�ad kotalkališ�a je bila razdeljena na dva dela in travnato površino 
zraven nastanitvenega objekta) 
(dnevno do 20 mladostnikov).  

Število ur 
volonterskega dela: 

100 UR 

2. DODATNE PRIREDITVE V SKLOPU PROJEKTA - priložiti 

Košarkarski turnir trojk, 1. ODPRTO ŠPORTNO PRVENSTVO KUNIGUNDA 9002, je 

potekalo v petek, 21.8.2009 ob 17. uri na Kotalkališ�u Velenje, kot zaklju�na prireditev v 

okviru projekta POLETJE NA KOTALKALIŠ�U 2009 in hkrati otvoritvena prireditev 12. 

FESTIVALA MLADINSKIH KULTUR KUNIGUNDA 2009.

Denarni sklad turnirja je bil 500 EUR, katerega je prispeval organizator Rde�a dvorana ŠRZ 

Velenje. Prireditev je potekala ob so-organizaciji Mladinskega centra Velenje, Športne zveze 

Velenje in Šaleškega študentskega kluba, medijskega pokrovitelja TV 1, d.o.o. in generalnega 

pokrovitelja Mestne ob�ine Velenje.

Jesenske po�itnice:
Zap. Št. Vsebina Število udeležencev:
1. Šola rokometa za u�enke in u�ence 101
2. Šola SQUASH-a 19
3. Rekreativno igranje tenisa 39
4. Šola namiznega tenisa 168
5. Rekreativno igranje malega nogometa 339
6. Streljanje z zra�no puško 60
7. Rekreativno plavanje 142
 SKUPAJ 868

Programe smo izvedli v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje, Športno zvezo Velenje 
in sodelavci – vaditelji oz. trenerji klubov in društev. 
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b) BAZEN 

 Poro�ilo o obisku Pokritega bazena Velenje obsega obdobje od 01.01. do 31.12.2009. 

 Sode� po obisku v obravnavanem obdobju , smo s prenovo  dosegli dober u�inek in lahko 
re�emo, da je bila investicija upravi�ena.
Najve�ji del obiskovalcev – rekreativcev   je ob�anov  iz Velenja, od tega najve� �lanov ŠD 
Gorenje in Premogovnika Velenje. 
Ugotavljamo, da se je  vrnila ve�ina starih strank veliko pa je novih,  ki so jih pritegnili novi 
programi – fitnes in kvalitetnejša ponudba v savni in bazenu. 

Razveseljivo je, da  smo uspeli obdržat skoraj vse  »stranke«, ki so v preteklosti te�aje izvajali 
v drugih bazenih /Topolšica in Celje/. To so v glavnem osnovne šole iz Savinjske: Nazarje, 
Žalec, Mozirje, Re�ica ob Savinji, Gornji Grad, Polzela, Braslov�e, Ljubno ob Savinji,, 
Prebold ter Koroške: Mislinja, S.Gradec in  iz sosednjih ob�in Šoštanj in Šmartno ob Paki. 
Omenjene obiskovalce v najve�ji meri predstavljajo u�enci oz. dijaki, ki  pridobivajo prva  
znanja plavanja. Vsekakor smo veseli, da v sodelovanju s Plavalnim klubom Velenje, 
izvajamo pomembne aktivnosti pri »opismenjevanje« znanja plavanja kar široke populacije v 
naši regiji. 
V našem bazenu pa ob�asno trenirajo tudi klubi iz Celja. 
Novost – praznovanje rojstnih dnevov v bazenu, ki je bila uvedena v preteklem letu, se dobro 
»prijela« in trend obiska oz. tovrstnih prireditev je še vedno  v porastu. 
Izvajanje investicije – izgradnja AVTOBUSNE POSTAJE in sanacije ceste, ki vodi do 
bazena, je v veliki meri motilo obratovanje bazena in lokala, ki ga oddajamo v najem. 
Kljub velikim posegom na obmo�ju bazena in stalnim spremembam režima dostopa do 
objekta, se je obisk bazena nekoliko zmanjšal. 

PREGLED OBISKA  BAZENA ZA OBDOBJE 
OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
UPORABNIK ŠT. VSTOPOV 09 08
PLAVALNI KLUB –    REDNA VADBA IN
                                       TE�AJI

13.266 12.539

ŠOLE POUK, TE�AJI (od tega brezpla�no 2411) 8.747 9.125
OSTALO -  OB�ANI 21.948 22.460

SKUPAJ  VSTOPOV 43.961 44.124
Prihodki  januar –december  v letu 2008 109.621,72 EUR

Prihodki  januar –december  v letu 2009 103.907,00 EUR 

INDEX 2008/2009 95%

KORIŠ�ENJE OBJEKTA BAZEN – 01.01. DO 31.12.2009 
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NAMEN UPORABE KORISTNIKI  % 2009 % 2008
REDNA VADBA
OB�INSKI
PROGRAM

PK VELENJE
ŠOLE BREZPLA�NI TE�AJI

     31
       4 

29
       7

ŠOLSKI ŠPORT ŠOLE , VVZ – MALA ŠOLA IN 
ŠPORTNA ZVEZA
PLAVALNI TE�AJI-PREVERJANJA
ZNANJA PLAVANJA , PO�ITNŠKI
PROGRAM, VOD.KOŠAR 

    15           13

REKREACIJA PREVENTIVNA REKREACIJA:
Premogovnik, Poklicna gasilska služba 
Gorenje,
REKREACIJA:
Ob�ani , DI, ŠD Gorenje, ŠD 
Premogovnika, ŠD TEŠ, ŠD Pošta, MS 
Velenje, ŠŠK, MO Velenje, Naš �as,
Zveza invalidov Slovenije, Zveza 
hemofilikov Slo, ŠD Komunala, Naš �as,
Društvo sožitje 
PLAVALNI TE�AJI –šole Velenje, 
Mozirje, Re�ica, Nazarje, Šoštanj,  ŠZ 
Slovenj Gradec, PK Velenje , Plavalna 
zveza SLO - dojen�ki
REDNA VADBA : ŠD Celje, PK Neptun

    18

    32

          17

          34

SKUPAJ  :       100       100

Obisk objekta po posameznih sklopih: 
BAZEN   55% FITNES STUDIO 22% SAVNA  23% 

c) KOTALKALIŠ�E

V letu 2009  smo izvajali najnujnejša vzdrževalna dela na objektu.. Celoten  kompleks smo 
usposobili za izvajanje dolo�enih programov športnih aktivnosti (programi vrtcev šol in 
rekreacije) in izvedbo poletnih  po�itniških prireditev na Kotalkališ�u. Omenjeni po�itniški
program izvajamo v sodelovanju z MC Velenje in Športno zvezo Velenje. 
Z obstoje�im številom zaposlenih ne moremo v celoti kontrolirati dogajanja na objektu, 
predvsem v no�nem �asu, tako, da je kot tudi ostali del podro�ja precej pod udarom 
vandalizma (lom steklovine in poškodbe opreme). 
Z izgradnjo baliniš�a  se je stanje nekoliko izboljšalo, vendar se bo problem rešil šele po 
ograditvi celotnega obmo�ja Son�nega parka. 

d) MESTNI STADION VELENJE 
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Skladno z dogovorom z ustanoviteljem z Mestnim stadionom  po novem upravlja NK Rudar, 
ki zagotavlja ustrezno kadrovsko zasedbo. O spremembi smo obvestili vse potencialne 
uporabnike objekta.

II. STRANSKE DEJAVNOSTI

Na podro�ju zabavnih prireditev so se v dvorani izvedle naslednje prireditve: maturantski ples 
(3 ve�eri s preko 3000 udeleženci ), 3   koncerti zabavne glasbe, Pustno rajanje za otroke z 
Romano, 2 gledališki predstavi 5.MOŠKIH:COM (preko 3000 gledalcev), dvodnevna 
prireditev ob praznovanju 50 letnice MO Velenje,  tri dnevna prireditev Mednarodni festival 
vezilstva.
Skupno je bilo v dvorani  ve� prireditev kot v preteklem  letu. 

Gostinske usluge, ki jih vršimo v dvorani so dopolnilna dejavnost, ki jo izvajamo ob teko�em 
delu z lastnim kadrom. 

III. OSTALO 

Znaten vir financiranja predstavljajo prihodki iz naslova najemnin. Tako imamo oddane 
prostore naslednjim najemnikom: GRAS s.p., KOMPAS, MAX, masaža MAKSIMOVI� , 
WINNER d.o.o. in od novembra 2001 dalje ŠŠK Velenje ( prostori so v nadaljevanju 
Mladinskega centra) in od  leta 2007 dalje tudi z najemnikom lokala  Ritmo cafe na Pokritem 
bazenu – Ana Doberšek s.p.  Velenje. 
Od  leta 1996 imata v našem objektu svoje prostore TIC in MC Velenje, ki ne participirata 
stroškov povezanih z njunim delovanjem. 

V obravnavanem obdobju  smo v zavodu izvedli naslednje manjše investicijske vzdrževalne  
posege:

1. a. Priprava pokritega bazena za  obratovanje v podaljšani sezoni  oz. mali remont 
strojnice in klima naprave starega dela bazena ; 
b. Redni letni remont strojnic in klimatskih naprav bazenov pred pri�etkom 
obratovanja v sezoni 09/10 

      2.    V dvorani  smo v letu  2009  izvedli ve�  investicijsko vzdrževalnih posegov in 
            sicer :

a.  ponovna  dograditev razsvetljave na balkonu sever  in dograditev
                telekomunikacijske opreme  za potrebe – priklop na »optiko« 
            b. nabava potrebne opreme za izvedbo športnih prireditev; 
            c. zamenjava  svetlobnih kupol na strehi dvorane in nadgradnja sistema požarnega 
                javljanja (skladno z zahtevami inšpekcijskega pregleda); 
            d. sanacija poškodovanje skulpture Mati z otrokom«  in premestitev na novo 
                lokacijo pred Galerijo Velenje; 
            e. nadgradnja telekomunikacijskega sistema in zamenjava ponudnika internetnih  
               storitev (internet, telefonija, TV signal). 
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       3.  Nakup opreme: 
            a. za potrebe prireditev smo kupili 200 miz, 
            b. nakup serverja za interno ra�unalniško mrežo, ki je nujno potrebna za delovanje 
                programske opreme za vodenje ra�unovodskega servisa. 

Vse naloge teko�ega obratovanja, vzdrževanja in delno �iš�enja ter izvajanja dela programov 
smo opravili z lastnim kadrom.  V zavodu je zaposlenih 14 delavcev in sicer 9 na objektih 
(dvorana-bazen) in 3 v režiji ter 2 delavki Športne zveze Velenje.
Službo reševanja iz vode, inštruktorja - vaditelja fitnesa  in �iš�enja smo skladno z 
zakonodajo (ZJN) oddali zunanjim izvajalcem oz. sodelavcem. 

 Za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del, remontov in priprave dvorane za razne vrste 
prireditev  delovno silo najemamo od študentskih servisov po potrebi oz. skladno s predpisi 
najamemo izvajalce. 

IV.Finan�no poro�ilo:

Skladno z dolo�ili zakonodaje so v predloženem finan�nem poro�ilu vklju�eni vsi prihodki in 
odhodki, ki so nastali v zvezi z opravljanjem osnovne in stranskih dejavnosti. 
Amortizacija  za obravnavano obdobje je bila obra�unana.

Stroški se gibljejo v glavnem v okviru normale s standardnimi odkloni,  zaradi sezonske 
narave obratovanja objektov s katerimi zavod upravlja. 
Realizacija res ni pri vseh postavkah v višini  letnega na�rta, vendar odstopanja niso ve�ja.
Odstopanja so nastala tudi zaradi nabave  oz. najema opreme za obratovanje strojnice bazena. 
Na prihodkovni strani beležimo ve�ji izpad prihodkov v postavki «Prihodki od najemnin« oz. 
pla�ilu najemnine za lokal na bazenu Velenje, ker smo zaradi onemogo�enega obratovanja 
gostinskega lokala zmanjšali najemnino.  
Pla�e in ostali prejemki iz delovnega razmerja, ki predstavljajo najve�ji delež znotraj 
odhodkov se gibljejo v okviru veljavne zakonodaje in skladno s kolektivno pogodbo za 
negospodarstvo.
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Analiza odhodkov in prihodkov po stroškovnih mestih
(oz. objektih ) za leto 2009

Stroški po stroškovnih mestih - vsi

Objekt v EUR Delež v %
Rde�a dvorana 329.713 43,1
Pokriti bazen 293.443 38,4
Mestni štadion 20.687 2,7
Kotalkališ�e 1.318 0,2
Športna zveza pla�e 46.518 6,1
Drsališ�e 0 0,0
Otroško igriš�e 0,0
Splošno stroškovno mesto 73.000 9,5
Skupaj 764.679 100,0

Stroški po stroškovnih mestih- 
(splošno stroškovno mesto razdeljeno po objektih po klju�u)

Objekt v EUR Delež v %
Rde�a dvorana 363.976 47,6
Pokriti bazen 323.510 42,3
Mestni štadion 23.658 3,1
Kotalkališ�e 1.564 0,2
Športna zveza pla�e 51.971 6,8
Drsališ�e 0 0,0
Otroško igriš�e 0,0
Skupaj 764.679 100,0

Lastni prihodki po stroškovnih mestih (objektih) - vsi

Objekt v EUR Delež v %
Rde�a dvorana 191.423,02 61,0
Pokriti bazen 122.347,39 39,0
Mestni štadion 0,0
Kotalkališ�e 0,0
Športna zveza pla�e 0,0
Drsališ�e 0,00 0,0
Otroško igriš�e 0,0
Skupaj 313.770,41 100,0
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Pokrivanje stroškov po stroškovnih mestih (objektih) vse v EUR

Objekt Stroški Lastni prihodki Prora�un
Rde�a dvorana 363.976,00 191.423,02 172.552,98
Pokriti bazen 323.510,00 122.347,39 201.162,61
Mestni štadion 23.658,00 0,00 23.658,00
Kotalkališ�e 1.564,00 0,00 1.564,00
Športna zveza pla�e 51.971,00 0,00 51.971,00
Drsališ�e 0,00 0,00 0,00
Otroško igriš�e 0,00 0,00
Skupaj 764.679,00 313.770,41 450.908,59

Pokrivanje stroškov po stroškovnih mestih (objektih) vse v %

Objekt Lastni prihodki Prora�un
Rde�a dvorana 52,6 47,4
Pokriti bazen 37,8 62,2
Mestni štadion 0,0 100,0
Kotalkališ�e 0,0 100,0
Športna zveza pla�e 0,0 100,0
Drsališ�e 0,0 100,0
Otroško igriš�e 0,0 0,0

Delež dotacij iz prora�una po stroškovnih mestih (objektih) vse v %

Objekt Prora�un
Rde�a dvorana 38,27
Pokriti bazen 44,61
Mestni štadion 5,25
Kotalkališ�e 0,35
Športna zveza pla�e 11,53
Drsališ�e 0,00
Otroško igriš�e 0,00
Skupaj 100,00
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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 (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06 in 
128/06, 37/07, 95/07 in 112/07, 104/08,123/08 in 21/09, 61/09,91/09, in 11310/), 
Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 
športa (UL RS 81/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) na svoji  __ seji, dne _______________ 
sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost direktorju ŠRZ Rdeča dvorana  

Velenje za leto 2009
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače  
za delovno uspešnost direktorju  RD ŠRZ Marjanu Klepcu za 
leto 2009 v višini 80 % dveh osnovnih plač iz meseca decembra 
2009. 

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: 110-01-0013/2010-540-04
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga za sprejem predlaganega Sklepa o soglasju 
k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju  Rdeča 
dvorana ŠRZ  je:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  (UPB-13, Uradni 

list RS, št. 108/09),  ki v poglavju »Delovna uspešnost« 
določa izplačilo dela plače za delovno uspešnost, ki se 
lahko izplača v višini največ dveh osnovnih mesečnih 
plač,

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 
(ZIPRSO809-D, Uradni list RS, št. 96/09),

-  Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06 in 
128/06, 37/07, 95/07 in 112/07, 104/08,123/08 in 21/09, 
61/09,91/09, in 11310/),  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 s področja športa (UL RS, št. 81/06, v 
nadaljevanju Pravilnik), ki določa merila za določitev višine 
dela plače za delovno uspešnost direktorjev s področja 

športa,  
- Poročilo o delu Rdeča dvorana ŠRZ Velenje za leto 2009, 
- in sklep Sveta zavoda z dne 25. 3. 2010. 
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja  Rdeča 
dvorana ŠRZ Velenje se določi na podlagi naslednjih meril:

1. izpolnitev letnega programa dela (se ovrednoti največ do 
30 %) 

Izpolnjen letni program dela v obsegu 111 do 115 %,              
dosežen %                 25 %;

2. ovrednotenja finančnega rezultata poslovanja (se ovrednoti 
do največ 30 %)

delež presežka prihodkov nad odhodki znaša nad 1,1 %             
dosežen %                15 %;

3. kakovosti in strokovnosti pri izvajanju letnega programa 
dela (se ovrednoti do največ 40 %)

dosežen %                 20 %

Na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo uporabnikov 
storitev                       10 %

Na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo zaposlenih  
                                   10 %

Seštevek izpolnjenih meril določenih v odstotku znaša 80 %.

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

Velenje, dne 28. 4. 2010

Pripravila:                                                                               
Cvetka Ažman

Svetovalka I. za inv. in šport, s.r.                                 
univ. dipl. ekon.

                                     

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.
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Povzetek 

LETNEGA POROČILA 
Vrtca Velenje za leto 2009

I. Splošni del  -  poročilo ravnateljice

1. UVODNA BESEDA RAVNATELJICE 

Z letnim poročilom želimo osvetliti nekatera pomembnejša 
prizadevanja in dosežke Vrtca Velenje. Pred vami je povzetek 
opravljenega dela, in kratke usmeritve za nadaljnje delo. Letno 
poročilo nas spomni, da je na poti spreminjanja in prilagajanja 
novemu času veliko ovir, a tudi, da imamo dovolj odločnosti za 
iskanje dobrih načinov sodelovanja z drugimi organizacijami in 
ustanovami. 

Z oblikovanjem in spreminjanjem pedagoške prakse 
sooblikujemo nove modele poučevanja in učenja predšolskih 
otrok, ki lahko prispevajo k spremenjenemu pogledu na 
predšolsko vzgojo tudi v širši družbi in hkrati prispevajo k 
upoštevanju in  spoštovanju otroka danes in tudi v prihodnosti. 

Oblikujemo drugačno, sodobnemu času primernejšo podobo 
ustreznih pristopov k razvoju in učenju predšolskega otroka, 
da s preseganjem ustaljenih pristopov tlakujemo pot k natanko 
določenemu cilju - družbi medsebojnega spoštovanja. 

Zdajšnjim in prihodnjim generacijam otrok in njihovih staršev 
želimo omogočiti boljši dostop do polnovrednega življenja, 
v katerem ima vsak njen član enakovredno mesto. Želimo 
prispevati k razvoju čustvenih, socialnih, moralnih, intelektualnih 
in gibalnih sposobnosti naših otrok. Pri tem smo se in se bomo 
tudi v prihodnje trudili, da s premišljenimi pristopi  ob pomoči 
dobrih strokovnjakov, za otroke ustvarimo čim več. 

Veseli smo, da je naše delo in poslanstvo podprto tudi s strani 
lokalne skupnosti. Ob sodelovanju z različnimi institucijami 
v okolju posebej izpostavljamo dobro sodelovanje z našo 
ustanoviteljico MO Velenje. Leto 2009 bo za Vrtec Velenje ostalo  
v spominu predvsem zato, ker nam je naša ustanoviteljica 
zagotovila v okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto 
sredstva za ureditev igrišč pri vrtcih, na neurejenost katerih so 
vsako leto v evalvacijskem vprašalniku opozarjali tako starši, 
kot zaposleni. Poleg sredstev nam je MOV zagotovila tudi 
strokovno podporo delavcev pri oblikovanju tematsko urejenih 
igrišč. 

Vsekakor pa je leto 2009 zaznamoval tudi velik vpis otrok v naše 
vrtce. Tako se je odstotek vključenih predšolskih otrok močno 
povečal in dosegel 90 % vključenosti otrok II. starostnega 
obdobja in presegel 50% vključenost otrok I. starostnega 
obdobja. Do konca 2009 smo lahko zagotovili prostor vsem, 
ki so potrebovali naše usluge, že v mesecu septembru pa 
nismo mogli uresničiti vseh želja po umestitvi v želene enote. 
Največji je bil deficit prostih mest na Gorici in na Ploščadi 
Edvarda Kardelja. V letu 2010 bo potrebno zagotoviti dodatne 
oddelke, če bomo želeli zagotoviti prosta mesta vsem, ki bodo 
potrebovali prosta mesta.   

2. POSLANSTVO,  VREDNOTE IN VIZIJA VRTCA VELENJE

Naše osnovno poslanstvo ostaja zagotavljanje kakovostnega 
in strokovno ustreznega  vzgojno-izobraževalnega dela za vse 
otroke, vključene v Vrtec Velenje. 

Vrednote, ki jih postavljamo v ospredje so: 
 Spoštovanje in sprejemanje vsakega posameznika ne 

glede na spol, starost, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo; 

 Spodbujanje sodelovanja in dogovarjanja ter omogočanje  
ustvarjalnega izražanja pri iskanju različnih poti ki vodijo k 
skupnim ciljem. 

Skupna vizija, ki nas vodi pri načrtovanju in izvajanju vzgojno 
izobraževalnega dela je: 

 slediti razvojnim značilnostim in zmožnostim vsakega 
posameznika, vključenega v naš vrtec, ter prilagajati 
izvedbeni kurikulum dejanskim zmožnostim otrok, njihovih 
staršev in  zaposlenih. 

 seznanjati in se dogovarjati z ustanoviteljico o možnostih 
za zagotavljanje sprejemljivih strukturnih kazalnikov 
(objekti, prostor, oprema..);

 sprotno ugotavljati in zagotavljati visoko raven kakovosti 
strokovnega dela v Vrtcu Velenje, jo dopolnjevati in 
nadgrajevati, ter s tem omogočati preplet ustvarjalnih 
in sodelovalnih odnosov med otroki, njihovimi starši, 
zaposlenimi in lokalno skupnostjo.

 omogočati sodelovalno izražanje idej, predlogov in 
pomislekov pri iskanju različnih poti ki vodijo k skupnim 
ciljem vizije našega  vrtca.

3. PRIORITETE

Prioritete, ki smo si jih zastavili so rezultat opravljenih analiz in 
so usmerjene v :  
a) sprotno preverjanje kakovosti vzgojno izobraževalnega  

procesa,
b) strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih,
c) komunikacijo na različnih področjih,
d) sodelovanje s starši,
e) zagotavljanje materialnih pogojev za delo.

Prednostne naloge, ki jim posvečamo posebno pozornost

Vsako leto na osnovi pobud strokovnih delavk Vrtca Velenje, 
opažanj pri hospitacijah ter svetovalne službe Zavoda za 
šolstvo RS, posvetimo enemu izmed področij dejavnosti 
posebno pozornost, kar seveda ne pomeni, da niso vsa 
področja dejavnosti in področja razvoja uravnotežena. V skladu 
s prednostno nalogo so naravnane vsebine strokovnih aktivov 
in nekatera podporna izobraževanja strokovnih delavk vrtca. 

V evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti je poudarek 
strokovnega dela namenjen negovanju in spodbujanju 
ustvarjalnosti. Dejavnosti so izvedene v okviru redne 
dejavnosti, povezuje pa jih naslov: “Otrokove kompetence v 
luči ustvarjalnosti in inovativnosti”. 

Da bi  otrokom, vključenim v naše vrtce že v najranejšem 
obdobju omogočili upoštevanje  interesov in nagnjenj, ki bodo 
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kasneje soodločala o vsebini  in načinu njihovega odnosa do vseživljenjskega učenja in izobraževanja, spodbujamo njihove 
kompetence v smislu upoštevanja njihovih idej in predlogov pri oblikovanju vsebin, ob katerih uresničujemo kurikularne cilje. 

Z izvedenimi dejavnostmi smo sledili  ciljem razvijanja sposobnosti za razumevanje sebe in drugih, krepitvi notranje motivacije za 
učenje, negovanju vedoželjnosti, omogočanju in spodbujanju sposobnosti za  dogovarjanje, upoštevanju različnosti ter sodelovanju 
z drugimi. 

Trudimo se pristopati k otrokom v smislu dopuščanja in spodbujanja neodvisnega mišljenja ter njegovega izražanja. Največji 
poudarek posvečamo spodbujanju uporabe pridobljenih znanj na različne načine.Skrbimo za nadgradnjo in nadaljevanje 
prioritetnih nalog iz preteklih let. 

4. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA VRTEC VELENJE

Javni zavod Vrtec Velenje je za namen vzgoje in varstva predšolskih otrok ustanovila MO Velenje. Dejavnost zavoda je javna 
služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod izvaja dejavnost predšolske vzgoje. Pripravljamo tudi prehrano za otroke, 
vključene v vrtec, nekatere šolske otroke in druge abonente. 

Strokovno delo v oddelkih poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce, ki je za javne vrtce v RS zavezujoč dokument. Pri oblikovanju 
Izvedbenega kurikuluma prilagodimo osnovne dejavnosti posebnostim okolja, otrok, staršev in zaposlenih. V okviru Izvedbenega 
kurikuluma skrbimo za spodbude na vseh področjih otrokovega razvoja ter na vseh področjih dejavnosti, ki jih vsebuje Kurikulum 
za vrtce.  Ob vzgojno izobraževalnih vsebinah skrbimo tudi za različne kulturne, športne in druge prireditve. Delo Vrtca Velenje 
poteka v treh organizacijskih enotah, na enajstih lokacijah. Organizacijsko shemo je Svet vrtca sprejel na seji sveta, dne 26. 10. 
2005. 
Otroke smo na osnovi vpisa v šolskem letu 2009/10 razporedili v 65 oddelkov  od tega je bilo na osnovi  vpisa, potreb in želja 
staršev oblikovanih 60 oddelkov dnevnega programa in 5 oddelkov  poldnevnega programa v okoliških enotah. V redne oddelke 
vrtca je, na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vključenih tudi 7 otrok, ki jim zagotavljamo dodatno strokovno 
pomoč in  jo izvaja mobilna specialna pedagoginja.  

Vrtec Velenje je s 1176 vključenimi otroki eden največjih slovenskih vrtcev. Vanj so vključeni otroci od enajstih mesecev  do 
šestega leta starosti.

Opis razvoja Vrtca Velenje

Prve uradne podatke o Vrtcu Velenje najdemo v Kroniki Vrtca Velenje in segajo v leto 1952, ko je vrtec deloval pod okriljem 
Osnovne šole, samostojno pot pa je začel po letu 1955, ko je pridobil tudi prve lastne prostore, ki so jih preuredili in poimenovali 
Vrtec Kekec. Število otrok in oddelkov se je po letu 1960 hitro povečevalo. Največje število preko 1700 otrok je bilo doseženo proti 
koncu 70-ih let. Po letu 1985 se je začelo število vključenih otrok postopno zmanjševati. Največji upad števila otrok je zabeležen 
leta 2002, ko  se je v celotni MO Velenje začela izvajati 9 – letna osnovna šola.  Najbolj nizko število smo zabeležili v letu 2004, 
zadnja leta pa se število otrok ponovno postopno zvišuje.

Povpre�no število oddelkov, vpisanih otrok in 
zaposlenih v obdobju od leta 2002 do 2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
oddelki 54 53 53 54 56 58 60 63 
otroci  944 926 900 913 970 978 1076 1146 
zaposleni 160 152 145 140 143 147 159 164 

*povpre�je št. otrok  je izra�unano za letno obdobje, kar vklju�uje dve šolski leti- 2 letna delovna  na�rta 
* Povpre�en letni izra�un zaposlenih je narejen na osnovi opravljenih delovnih  ur  pri �emer so odštete porodnice, 
dolgotrajno  bolne in ½ upokojitve. 
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Vpis otrok v letu   2009 

ENOTA 
JAN.
2009

FEB.
2009

MAR.
2009

APR.
2009

MAJ
2009

JUN.
2009

JUL. 
2009

AVG.
2009

SEP.
2009

OKT. 
2009

NOV. 
2009

DEC.
2009

NAJDIHOJCA 152 152 153 155 155 155 127 123 158 163 166 166 
LU�KA 208 208 208 210 211 206 182 174 206 212 210 211 
TINKARA 197 197 199 201 201 199 165 161 207 211 214 217 
VRTILJAK 182 182 182 182 182 180 147 146 175 185 185 185 
JAKEC 69 67 68 68 69 67 58 57 73 75 75 75 
CICIBAN 147 147 148 148 147 144 126 120 158 157 159 159 
JUR�EK 35 36 36 36 36 35 24 24 30 30 30 30 
�EBELICA 35 35 35 35 35 35 23 23 35 38 38 38 
CIRKOVCE 8 8 8 8 8 8 5 5 7 8 8 8 
VINSKA GORA 27 27 27 29 29 29 23 24 35 36 36 37 
ŠENTILJ 31 32 32 32 32 32 27 27 41 45 45 45 
SKUPAJ 1091 1091 1096 1104 1105 1090 907 884 1125 1160 1166 1171 

Vpis v letu 2009 je presegel vsa naša pri�akovanja. Po vpisu v mesecu maju je bilo za 1. september 
vpisanih kar 1176 otrok. MO Velenje je zagotovila odprtje dodatnih oddelkov v Vili Mojca, v 
mobilni igralnici pri enoti Tinkara in v KS Šentilj. Že �etrto leto se kaže precejšen porast 
vklju�enosti otrok v vrtec. Kljub relativno konstantnemu številu rojstev se v zadnjih treh letih 
pove�uje odstotek vklju�enosti najmlajših otrok. Odstotek vklju�enosti je za II. Starostno obdobje 
90%, za I. starostno obdobje pa ve� kot 53%. Od leta 2000 je vklju�enost najmlajših iz 27% narasla 
na ve� kot 53%. K temu je dodatno prispevala tudi Uredba MŠŠ, po kateri pokrije prispevek za 
drugega otroka namesto staršev država. Vedno ve�ji odstotek vklju�enosti predšolskih otrok izhaja 
tudi kot posledica socialne stiske (za otroka je v celoti poskrbljeno, starši z nizkim ekonomskim 
statusom pa praviloma pla�ajo nizke prispevke k ekonomski ceni). Na drugi strani pa visoka 
vklju�enost kaže, da se starši vedno bolj zavedajo pomena vrtca za otrokov nadaljnji razvoj 1.

5. PORO�ILO O PEDAGOŠKEM DELU

V letu 2009 smo v našem vrtcu nadaljevali s sistemati�nim pristopom in skrbi za kakovostno 
izvajanje strokovnega dela, ter izpopolnjevali Izvedbene kurikule vrtca, enot in oddelkov.

Kot izjemno pozitivno se je pokazalo strokovno sodelovanje v strokovnih projektnih timih, ki 
spodbuja ve�ji pretok informacij med strokovnimi delavci enot ter izmenjavo primerov dobre 
prakse. Na ta na�in smo pove�ali tudi konkuren�nost med posameznimi enotami in poskrbeli, 
da se v vseh okoljih trudijo iskati inovativne pristope.

To se pogosto pokaže tudi na razli�nih posvetih, kjer ugotavljamo, da so mnoge oblike dela in 
pristopi, ki jih v drugih vrtcih preizkušajo, v našem vrtcu že ute�ena pedagoška praksa (projektni 
pristopi, povezovanje razli�nih projektov, celostni pristopi k u�enju in pou�evanju predšolskih 
otrok, na�rtovanje in premišljen pristop k elementom dnevne rutine, poglobljen pristop pri 
prilagajanju individualnim razlikam med otroki, upoštevanje razli�nega bioritma otrok…). 

1 Leta 2007 je bilo v Mestni Ob�ine Velenje, v programe predšolske vzgoje vklju�enih 92 % petletnih otrok,  
67 % štiri letnih otrok, 43 % otrok starih tri leta, 31 % otrok starih dve in 26% otrok starih eno leto.  

V letu 2009 je odstotek vklju�enosti bistveno višji 99 % petletnih otrok,  87 % štiri letnih otrok, 83 % otrok 
starih tri leta, 61 % otrok starih dve in 47% otrok starih eno leto.  Skupaj = vklju�enost 75 % 
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Pozitivni u�inki izvajanja dejavnosti v skladu s Kurikulumom se v našem vrtcu kažejo v bolj  
aktivni vlogi otroka ter možnosti izbire med razli�nimi enakovrednimi dejavnostmi. Vnašali smo 
dejavnosti, ki spodbujajo  sproš�eno, delovno klimo v oddelkih. Posledica tega je viden pozitiven 
premik v bolj umirjeni klimi v oddelkih ter v ve�jem upoštevanju razlik med posamezniki. 
Predvsem je potrebno poudariti izjemen napredek otrok v najmlajših oddelkih, ki se s pomo�jo
ustreznih pristopov izjemno hitro in uspešno vklju�ujejo in prilagajajo bivanju v ve�ji skupini otrok. 
To potrjuje tudi izjemno dobro po�utje v vrtcu (rezultati anket o zadovoljstvu).

Obogatitveni programi: 
Kot pomembna popestritev osnovnega programa so obogatitvene dejavnosti, ki jih v Vrtcu Velenje 
ponujamo skozi celotno leto in so postale del Izvedbenega kurikuluma našega vrtca. Tudi na tem 
podro�ju lahko izpostavimo, da so v našem vrtcu vsi otroci deležni velikega števila obogatitvenih 
dejavnosti, ki jih v nekaterih drugih vrtcih ponujajo kot kratkotrajne projekte, namenjene peš�ici
otrok in so poleg tega pogosto povezani z dopla�ili staršev. Pri nas jih izvajamo brez dopla�ila
staršev. Vsebino in število obogatitvenih dejavnosti prilagajamo starosti in razvojnim zna�ilnostim
otrok.

V vseh enotah skrbimo za zdrav na�in življenja z gibalnimi dejavnostmi s posebnim poudarkom na 
vnašanju elementov Fit vadbe v okviru mednarodnega projekta  Fit Slovenije »Svet gibanja, svet 
veselja, svet zdravja«. V okviru omenjenega projekta smo obeležili tudi Svetovni dan zemlje, Dan 
brez avtomobila ter za�eli s pripravami za FIT Olimpijado. 

Število obogatitvenih dejavnosti, ki se izvajajo v oddelku z Letnim delovnim na�rtom oddelka 
izbereta strokovni delavki po zaklju�ku uvajalnega obdobja, ko ugotovita, kakšne so potrebe in 
posebnosti otrok.  V obogatitvene dejavnosti, ki so ekološko naravnane in usmerjene v 
ohranjanje varovanja zdravja in okolja so ne glede na starost vklju�eni vsi oddelki in vsi 
otroci.

Izvedbene oblike posameznih dejavnosti so prilagojene starosti in razvojnim zna�ilnostim otrok.  

Prvo starostno obdobje - oddelki 1-3
Naslov dejavnosti Število vklju�enih otrok 

Organizacijska enota Najdihojca Vrtiljak Ciciban Skupaj 
Slikanica, moja prijateljica 68 98 30 196
Z gibanjem odkrivamo svet  68 28 40 136
Dnevno taborjenje ob vrtcu  vsi vsi vsi vsi
Likovni nate�aji   posamezniki
Predstave za otroke v enoti  vsi vsi vsi
Projekt “Varno s soncem“ vsi vsi vsi vsi
Projekt “Zeleni nahrbtnik” vsi vsi vsi vsi
Spremljanje razvoja otrok-video, fotografije 56 56

Kombinirani oddelki in oddelkih 3- 4 letnih otrok 
Naslov dejavnosti Število vklju�enih otrok 

Organizacijska enota Najdihojca Vrtiljak Ciciban Skupaj 
Starši in otroci beremo skupaj 37 19 68 124
Gibanje za veselje - Fit vadba  vsi vsi vsi vsi
Družinska rekreacija v sodelovanju z LAS  - 36 33 69
Dnevno taborjenje ob vrtcu;  vsi vsi vsi vsi
Likovni nate�aji (posamezniki) 10 - 15 25
Predstave za otroke v enoti vsi vsi vsi vsi
Projekt “Varno s soncem” vsi vsi vsi vsi
Projekt “Zeleni nahrbtnik” vsi vsi vsi vsi
Gledališki abonma Vrtca Velenje vsi vsi vsi vsi
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Drugo starostno obdobje - oddelki 4-6 letnih otrok 
Naslov dejavnosti Število vklju�enih otrok 

Organizacijska enota Najdihojca Vrtiljak Ciciban Skupaj 
Predšolska bralna zna�ka  vsi vsi vsi vsi
Elementi zna�ke “Zlati son�ek” vsi vsi vsi vsi
Gibanje za veselje - Fit vadba vsi vsi vsi vsi
Dnevno taborjenje ob jezeru; vsi vsi vsi vsi
Likovni nate�aji (posamezniki) 10 10 6 26
Predstave za otroke v enoti vsi vsi vsi vsi
Projekt “Zeleni nahrbtnik” vsi vsi vsi vsi
Projekt “Varno s soncem” vsi vsi vsi vsi
Gledališki abonma vrtca Velenje  vsi vsi vsi vsi
Pasav�ek 92 167 123 382

Obogatitvene dejavnosti, ki  potekajo le  v posameznih enotah ali oddelkih: 
Nekatere obogatitvene dejavnosti lahko – bodisi zaradi kadrovskih ali prostorskih pogojev 
ponudimo le v posameznih enotah. Pevski zbori delujejo v enotah Najdihojca, Lu�ka, Ciciban, 
Jakec, Son�ek, Vrtiljak, Tinkara in Vinska Gora. V nekaterih enotah delujeta celo dva zbora, mlajši 
in starejši. Družinsko rekreacijo, namenjeno kakovostnemu preživljanju prostega �asa staršev in 
otrok izvajamo le v enotah, ki imajo ve�je telovadnice. Omenjena dejavnost poteka pod 
pokroviteljstvom MO Velenje, v okviru »Lokalne akcijske skupine za prepre�evanje zasvojenosti -
LAS.

Dodatne dejavnosti: 
Izvajajo zunanji izvajalci v enotah, kjer je dovolj prijav, stroške zanje  prispevajo starši . Vrtec 
omogo�i le brezpla�no koriš�enje prostorov vrtca. Odgovornost za vsebino in varnost otrok v �asu
izvajanja dodatnih dejavnosti v celoti prevzemajo izvajalci. 

Naslov programa Število vklju�enih otrok 
Organizacijska enota Najdihojca Vrtiljak Ciciban skupaj 
Angleš�ina – jezikovna šola Lingua  15 11 

Prireditve in praznovanja:  
V našem vrtcu  se zavedamo, da je u�enje uspešnejše, �e je podkrepljeno z bogatimi vtisi. V letu 
2009 smo še posebno skrbno na�rtovali program prireditev in mnoge povezali s praznovanjem 50 
letnice Velenja. Na nivoju celotnega zavoda smo otroke razveselili in obogatili njihove izkušnje s 
petimi  predstavami, ki so za otroke in njihove starše brezpla�ne. Zaradi pripomb staršev smo v letu 
2009 izvedli po 3 ponovitve vsake predstave. To omogo�a ogled ve�ini otrok. Pri organizaciji  
proslav in prireditev smo upoštevali razvojne zna�ilnosti predšolskih otrok (število in starost  
udeležencev, lokacija proslav ipd.). V �asu Pikinega  tedna so se otroci starejših oddelkov udeležili 
delavnic na prizoriš�u festivala, in si ogledali ponovitve predstav Vrtca Velenje. Prav tako so si 
lahko vsi starejši otroci ogledali brezpla�no predstavo enega izmed lutkovnih gledališ�. Tudi v letu 
2009 smo k pripravi nekaterih predstav pritegnili starše otrok in jim na ta na�in posredno približali 
ustrezne oblike dela s predšolskim otrokom.  

V posameznih enotah strokovne delavke pripravljajo posamezne predstave, ki so prilagojene 
vsebinam projektov in vsebinskih sklopov. V okviru tega smo pripravili preko 40 razli�nih
predstav. Mnoge so bile povezane s praznovanjem našega mesta, kjer se otroci prvi� sre�ajo z 
domovinsko vzgojo, najve� predstav pa je bilo v �asu pravlji�nega decembra. Strokovne delavke v 
pripravo predstav vklju�ujejo tudi otroke starejših oddelkov, pri pripravi prireditev pa sodelujemo 
tudi z osnovnimi šolami, predvsem OŠ Anton Aškerc in glasbeno šolo F.K.Koželjskega. 
Kot vsa leta je bil vrtec aktivno vklju�en v izvedbo jesenskega, novoletnega in pomladanskega 
sejma, ki ga organizira MO Velenje. Posebej smo obeležili slovenski kulturni praznik.  
V razstaviš�u 360 se je zvrstilo kar nekaj razstav, prav tako pa so otroci in strokovne delavke enote 
Najdihojca v Knjižnici Velenje pripravili 3 ve�je razstave.
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Izvedba proslav in prireditev 
Izvedbe Vsebina proslav in prireditev OE

Najdihojca
OE

Vrtiljak
OE

Ciciban 
Februar  Pustno rajanje vsi 
Februar Obeležitev kulturnega  dne vsi
Marec  Ob�inska pevska revija Pozdrav pomladi pet pevskih zborov 
April gledališki abonma v kulturnem domu vabljeni vsi 3-6 letni otroci 
Maj Prireditev  otroci vrtca Velenje želimo mojemu 

mestu vse lepo za rojstni dan 
delegacija MO Velenje,  partnerskih vrtcev  

ter starši nastopajo�ih otrok 
junij odprta vrata vabljeni vsi starši in otroci 
September Predstave na Pikinem  zelenem odru: 5 predstav vabljeni vsi starši in otroci 
September Pikin  festival  Obiski delavnic, ogledi razstav 

predstav…..
vsi otroci starejših oddelkov

September Razstava enote Najdihojca v Knjižnici Velenje: 
Pikaste ideje v vrtcu Najdihojca 

vsi

September Jesenski sejem – delavnice (enota Ciciban)   vsi
Oktober Nekoga moraš imeti rad - teden otroka vsi 
Oktober Nastop OPZ Lu�ka  na avtobusni postaji OPZ  
Oktober Nastop OPZ Lu�ka  ob otvoritvi igriš�a  OPZ 
Oktober Nastop OPZ Tinkara na otroškem igriš�u  OPZ 
Oktober Nastop OPZ Najdihojca ob otvoritvi doma ostarelih OPZ  
November Gledališka predstava v Kulturnem domu  vabljeni vsi 3-6 letni otroci
November O sneženem možu starši za otroke OE Ciciban 
December  Razstave v knjižnici, trgovinah, domu ostarelih, 

krašenje igralnic, izdelava voš�ilnic… 
vsi otroci starejših oddelkov

December Dramatizacija Repa velikanka v Cicibanu 
(strkov.del.)

  vsi 

December Razstava v knjižnici: (Najdihojca V soju zvezd)  vsi  
December  številne lutkovne, gledališke, plesne predstave, 

dramatizacije, koncerti, predstave v izvedbi 
strokovnih delavk otrok in staršev po enotah 

vsi

Druge dodatne dejavnosti:  
Mnoge vzgojiteljice sodelujejo na razli�nih likovnih nate�ajih v letu 2009 so bili mnogi udeleženci 
tudi nagrajeni. Sodelovali smo na razstavi Likovni svet otrok, Cici umetnijah, Razpisu za najlepše 
voš�ilnice ter mnogih priložnostnih  razstavah likovnih del otrok.

Strokovno sodelovanje s starši: 
Le usklajeno sodelovanje med strokovnimi delavkami in starši lahko prinese želene rezultate. 
Sodelovanje poteka v obliki govorilnih ur (1x mese�no), roditeljskih sestankov (informativni, 
izobraževalni in predstavitveni), ter predavanjih za starše. Da smo takšno sodelovalno delo 
omogo�ili, so bile vzgojiteljice v preteklem  letu  vsak mesec v �asu govorilnih ur staršem na voljo 
za izmenjavo mnenj in opažanj. Ve� �asa so strokovne delavke namenile tudi drugim oblikam 
sodelovanja s starši. Nadaljevali smo z ute�enimi oblikami  sodelovanja s  starši v vseh enotah 
(urejanje okolice, priprava predstav, izdelava igra� za otroke,…). Vzgojiteljice v oddelkih, v katerih 
je bila izražena želja staršev so pripravile skupne delavnice za starše in otroke, v enoti Ciciban in 
Vinska gora pa so starši pripravili imenitne predstave za otroke. Posebej želimo izpostaviti 
uprizoritev otroške opere Debela repa, ki si jo je ogledala tudi njena avtorica Mira Voglar in bila 
nad njo izjemno navdušena. 

Vse predstave, ki so bile izvedene v okviru gledališkega abonmaja je posnela tudi VTV in jo 
predstavila širši javnosti na regionalnih programih.   

Kot vsako leto smo proti koncu šolskega leta (v juniju) z vprašalniki preverili zadovoljstvo, 
predloge in pobude  staršev. Njihovi rezultati so bili za nas zelo spodbudni. Pobude in predloge, ki 
niso bile v nasprotju s strokovnimi usmeritvami vrtca, smo vklju�ili v plan dela za novo šolsko leto 
(urejanje igriš�, nove oblike sodelovanja s starši, obveš�anje staršev preko spleta (RSS). Seveda je 
bilo potrebno upoštevati tudi finan�ne možnosti vrtca.  
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V letu 2009 so bila v in ob enotah našega vrtca opravljena naslednja dela poskrbeli za :
� postavitev igral na igriš�ih Najdihojce, Lu�ke, Tinkare, Vrtiljaka, Jakca, Cicibana in 

�ebelice
� obnova kritine in menjava strelovodov v enoti Vrtiljak
� menjava oken in vrat v enoti Tinkara, �ebelica in Ciciban (v igralnicah) 
� ureditev podlag pod novimi igrali s prodniki  
� priprava terena in postavitev nadomestne igralnice pri enoti Tinkara 
� ureditev nove igralnice v domu krajanov v Šentilju; 
� preureditev igralnice za najmlajše v Šentilju  
� prestavitev ograje ter ureditev pove�anega igriš�a v   Vrtiljaku 
� menjava pohištva v posameznih igralnicah vseh enot  
� menjava neustreznih svetil v igralnicah (odlo�be zdravstvene inšpekcije)  
� popravilo ograje na vhodnem stopniš�u �ebelica 
� prenova umivalnice pri telovadnici ( voda) Ciciban 
� obnova parketa Jur�ek
� ureditev poda v telovadnici Najdihojca 
� ureditev toplotne podpostaje v enoti �ebelica
� ureditev telefonskih linij ter internetne povezave med vsemi enotami   
� menjava okvarjenih radiatorjev in popravilo toplovodnih cevi v enoti Lu�ka
� montaža pregradnih sten v sanitarijah v enoti Lu�ka
� brušenje in lakiranje parketa v 4 igralnicah v enoti Lu�ka
� dobava in polaganje tlakovcev v enoti Tinkara 
� ureditev okolice objektov in igriš� (nasutje prodnikov)   
� predelava odtokov meteornih vod v enoti Vrtiljak 
� sanacija odto�ne cevi za meteorne vode v enoti Lu�ka
� preureditev atrija v  enoti Lu�ka

Mnogo ve�jih vzdrževalnih del, so v vseh enotah opravili naši vzdrževalci. V precejšnji meri so 
vzdrževalcem pomagali zaposleni, ki jih je financiral Zavod za zaposlovanje v okviru poklicnega 
usposabljanja. Tako so se opravila sprotna beljenja prostorov, opleski lesenih zunanjih oblog, 
ureditev podlag pod igrali, menjava lesenih oblog pri peskovnikih itn. Žal še vedno ostaja mnogo 
nujnih popravil, ki jih zaradi skromnih sredstev nismo mogli izvesti. V vprašalnikih, ki so jih 
izpolnjevali starši v juniju 2009 jih je motila predvsem slaba opremljenost igriš� ob vrtcih in 
dotrajana oprema.  
S postavitvijo igral na vseh neurejenih igriš�ih, smo zagotovo odstranili del nezadovoljstva, medtem 
ko bo potrebno v prihodnje poskrbeti še za zamenjavo najbolj dotrajanega pohištva. Zahteve 
zdravstvene inšpekcije pogosto dodatno obremenjujejo postavko za vzdrževanje, saj nam pogosto 
nalagajo zahtevne in drage naloge. 

Sredstva pridobljena  od staršev (denarni tok) 
1.100.169 € smo v letu 2009 pridobili s pla�ili staršev, to je 21,55 %  vseh prihodkov. Sredstva so 
presegla naša pri�akovanja, saj se je število vklju�enih otrok pove�alo bolj kot prejšnje leto. Še 
vedno se sre�ujemo s slabo pla�ilno disciplino nekaterih staršev. Kljub temu, da zahtevke takoj po 
zapadlosti predamo sodiš�u, izpla�ila �asovno mo�no kasnijo (nekateri starši imajo povsem 
obremenjene pla�e s sodnimi prepovedmi in je na njihova pla�ila potrebno �akati tudi ve� let), 
nekateri stari dolgovi pa so povsem neizterljivi (ni podatkov o tem, kje so starši – selitve v druge 
države) in jih bo potrebno odpisati.

Sredstva  pridobljena iz drugih virov (denarni tok) 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so prihodki obratov družbene prehrane in so v letu 
2009 znašali  76.393 €. Sredstva smo v celoti namenili izboljšanju materialnih pogojev poslovanja. 
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Izrabili smo zakonsko možnost in pridobili sredstva Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov v višini 14.012,13 €. Iz naslova  prejetih obresti smo  pridobili 4.762 €. Vsa sredstva smo 
uporabili za izboljšanje materialnih pogojev delovanja. 

10. POVZETEK RA�UNOVODSKEGA PORO�ILA ZA LETO 2009 (fakturirana 
realizacija) 

Vrtec Velenje je dolo�eni uporabnik enotnega kontnega na�rta in posredni uporabnik prora�una. 
Tako je ra�unov. poro�ilo pripravljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poro�il za 
prora�un, prora�unske uporabnike in druge osebe javnega prava in je sestavni del letnega poro�ila. 

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o vseh prihodkih in odhodkih v letu 2009. 
Celotni prihodki so znašali 5.153.901 EUR:
99,63 % so prihodki od prodaje storitev,
0,14 %  so finan�ni prihodki in
0,23 %  so izredni prihodki. 
Celotni odhodki so 5.095.904 EUR:
99,92 % so odhodki za opravljanje storitev,
0,01 % so finan�ni odhodki  in
0,07 %  so izredni odhodki. 
Razlika med prihodki in odhodki je 57.997,30 EUR (1,13 % vseh prihodkov). 

3.723.160 EUR  - 72,23 % vseh prihodkov  - so prihodki prora�una MOV:  
22.916 EUR smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev, 
3.613.818 EUR za stroške dela 
86.426 EUR za investicijsko vzdrževanje objektov 

12.715 EUR - 0,25 % vseh prihodkov – so prihodki Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov
12.715 EUR smo jih porabili za obnovo kuhinj in pralnic 

1.122.653 – 21,78 % vseh prihodkov - so sredstva, ki jih dobimo z opravljanjem javne službe in 
220.299 EUR – 4,28 % vseh prihodkov – so prihodki prora�una države (brezpla�ni vrtec) 
884.820 EUR smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev 
281.763 EUR za stroške dela
79.242  EUR za nabavo opreme in vzdrževanje objektov iz amortizacijskih sredstev 
35.466 EUR za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja, povra�ila potnih stroškov, dnevnice, 
delo študentov, zavarovanje družbenih sredstev, �lanarine, stroške pla�ilnega prometa, 
�asopise,priro�nike, druge nematerialne stroške, ki so povezani z izvajanjem javne službe 
15 EUR za obresti 
3.649 EUR za pozneje ugotovljene odhodke preteklih let, odpis neizterljivih terjatev in odškodnino 
po sodni odlo�bi (Bizjak). 
57.997 EUR  je presežek, ki se prenese na sredstva in se nameni za investicijska vlaganja. 

75.074 EUR – 1,46 % so prihodki doseženi s prodajo na trgu: 
55.438 EUR smo jih namenili za stroške blaga, materiala in storitev, 
18.479 EUR za stroške dela kuhinjskega osebja, 
1.157 EUR za amortizacijo kuhinjske opreme. 
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Primerjava leta 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009: 
 real.  

2008
plan  
2009

real.
2009

IND
2009/2008 

IND
2009/plan 

%
2008

% plan 
2009

%
2009

celotni prihodki 4.746.389 4.792.637 5.153.901 108 107 100,00 100,00 100,00 
prihod.prora�una 3.438.225 3.471.394 3.723.160 108 107 72,43 72,42 72,23 
prihodki za 
izv.javne službe 

1.234.269 1.246.641 1.355.667 109 108 26,01 26,02 26,31 

prihodki od 
prodaje na trgu 

73.895 74.602 75.074 101 100 1,56 1,56 1,46 

celotni odhodki 4.697.930 4.792.637 5.095.904 108 106 100,00 100,00 100,00 
str.blaga 592.669 597.956 636.095 107 106 12,61 12,48 12,48 
st.stor. 314.254 318.036 445.858 141 140 6,69 6,64 8,75 
str.dela 3.678.911 3.755.469 3.895.580 105 104 78,31 78,34 76,44 
amortizacija 73.491 82.185 79.241 107 96 1,57 1,72 1,56 
ostali stroški 38.605 38.991 39.130 101 100 0,82 0,82 0,77 
presežek 48.459 - 57.997 119 - - - - 

Celotni prihodki (5.153.901 EUR) so za 8,59 % višji kot so bili v preteklem letu in 7,54 % višji kot 
smo na�rtovali. Tudi celotni odhodki (5.095.904 EUR) so za 8,48 % višji kot so bili odhodki v 
preteklem letu in 6,33 % višji kot smo na�rtovali. 
V primerjavi z letom 2008 so se najbolj pove�ali stroški storitev – za 41,88 % (povišali so se stroški 
�iš�enja, veliko smo namenili za teko�o obnovo objektov, v letu 2009 smo prvi� naro�ali košnjo 
trave in pluženje snega). Vsi ostali stroški so se pove�ali od 1,36 % do 7,83 %.
Struktura prihodkov in odhodkov se je zelo malo spremenila:  
prihodki prora�una so se iz 72,43 % zmanjšali na 72,23 %,  
prihodki za izvajanje javne službe so se iz 26,01 % pove�ali na 26,31 %
prihodki od prodaje na trgu so se iz 1,56 % zmanjšali na 1,46 % in 
stroški blaga in storitev so se pove�ali iz 19,30 % na 21,23 % 
stroški dela so se zmanjšali iz 78,31 % na 76,44 % 
amortizacija in drugi stroški so se zmanjšali iz 2,39 % na 2,33 %. 

Podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan leta, na katero se poro�ilo
nanaša, vsebuje bilanca stanja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige in popis, s 
katerim se doseže, da se knjigovodski podatki ne razlikujejo od dejanskih. 
Vrednost dolgoro�nih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2009 je 1.246.898 EUR, kar 
je 65,86 % celotne aktive:  
2.633.613 EUR je nabavna vrednost osnovnih sredstev 
1.386.715 EUR je njihova odpisana vrednost 
Vrednost kratkoro�nih sredstev je 34,14 % vrednosti aktive oz. 646.449 EUR:
31. 12. 2009 je bilo TR Vrtca 77.033 EUR,
kratkoro�ne terjatve do kupcev so znašale 223.396 EUR,
do uporabnikov EKN pa 340.982 EUR, 
druge kratkoro�ne terjatve (do ZZZS in ZPIZ) so 5.038 EUR. 

Zalog Vrtec nima, saj ves material (hrano, �istila, material za delo z otroki itd.) nabavlja sprotno. 
Vrednost lastnih virov in dolgoro�nih obveznosti na dan 31. 12. 2009 je 76,77 % vrednosti pasive 
ali 1.453.524 EUR:
1.298.857 EUR je vrednost premoženja MOV,  
151.667 EUR je presežek prihodkov nad odhodki: 53.915 EUR je vrednost premoženja Vrtca, 
97.752 EUR je seštevek vrednosti presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. 
23,23 % vrednosti pasive ali 439.823 EUR so znašale kratkoro�ne obveznosti Vrtca 31.12.2009: 
297.542 EUR so znašale kratkoro�ne obveznosti do zaposlenih (decembrske obveznosti), 108.644 
EUR so znašale obveznosti do dobaviteljev in
33.637 EUR druge kratkoro�ne obveznosti (davek na dodano vrednost, podjemne pogodbe, 
predvsem pa obveznosti na podlagi odtegljajev od delavcev). 
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Primerjava leta 2009 z letom 2008 in planom za leto 2009: 
 real.  

2008
plan  
2009

real.
2009

IND
2009/2008 

IND
2009/plan 

%
2008

%
plan 2009 

%
2009

aktiva 1.804.244 1.822.286 1.893.347 105 104 100,00 100,00 100,00 
dolg.sred. 1.221.022 1.218.837 1.246.898 102 102 67,68 66,89 65,86 
kratk.sred. 583.222 603.449 646.449 110 107 32,32 33,11 34,14 
zaloge 0 0 0 - - -   
pasiva 1.804.244 1.822.286 1.893.347 105 104 100,00 100,00 100,00 
kratk.obv.do zap. 282.763 285.590 297.543 105 104 15,68 15,67 15,72 
kratk.obv.do dob. 124.486 125.730 108.645 87 86 6,89 6,90 5,74 
druge obv. 29.762 30.060 33.635 113 111 1,65 1,64 1,78 
obv.za os v upr. 1.215.353 1.238.894 1.298.857 107 104 64,68 67,99 68,61 
presežek 151.880 142.012 154.667 101 108 11,10 7,80 8,15 

Aktiva in pasiva sta se v primerjavi z letom 2008 pove�ali za 4,94 %: 
dolgoro�na sredstva (osnovna sredstva in sredstva v upravljanju) so se pove�ala za 2,12 % 
kratkoro�na sredstva (terjatve) so se pove�ala za 10,84 % (sredstva na TR so se pove�ala za 32,99 
%, terjatve do kupcev za 5,55 %, terjatve do prora�una za 11,82 %, druge kratkoro�ne terjatve so 
manjše v primerjavi z letom 2008 za 42,03 %).  
Na drugi strani so se obveznosti do zaposlenih pove�ale za 5,23 %, obveznosti do dobaviteljev so se 
zmanjšale za 12,72 %, druge obveznosti so se pove�ale za 13,02 %, obveznosti za osnovna sredstva 
v upravljanju za 6,87 % in presežek prihodkov nad odhodki je ve�ji za 1,84 %. 
Struktura aktive in pasive se je zelo malo spremenila: 
dolgoro�na sredstva so se iz 67,68 % zmanjšala na 65,86 % 
kratkoro�na sredstva so se iz 32,32 % pove�ala na 34,14 % 
kratkoro�ne obveznosti do zaposlenih so bila v letu 2008 15,68 % celotne pasive, v letu 2009 so 
15,72 % 
kratkoro�ne obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale iz 6,89 % na 5,74 % 
druge obveznosti so se pove�ale iz 1,65 % na 1,78 % 
obveznosti za sredstva v upravljanju so se iz 64,68 % pove�ala na 68,61 % celotne pasive in 
presežek je bil v letu 2008 11,10 %, v letu 2009 pa 8,15 % celotne pasive. 

11. PRIORITETNE NALOGE V NASLEDNJIH LETIH  

Klju�ni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu odli�nosti ki jo 
razvija Vrtec Velenje kot osrednja ustanova za razvoj in uresni�evanje ciljev predšolske vzgoje v 
MO Velenje in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodiš�u predšolske vzgoje v javnih vrtcih 
v Republiki Sloveniji.

Da bi zadostili pove�anim potrebam  prostih mestih bo v prihodnjih letih potrebno poskrbeti za 
dodatne oddelke vrtca.

Ob tem bo potrebno zaradi zagotavljanja varnosti postoriti tudi mnogo vzdrževalnih ve�jih del na 
obstoje�ih objektih ( predvsem obnova sanitarnih prostorov, ogrevanja, vodovodne napeljave).  
Smotrno bi bilo objekte urediti tako, da bi znižali stroške ogrevanja (izolacije, preureditev sistema 
ogrevanja...).
V prihodnjih letih  bomo skrbeli, da bo ostal Vrtec Velenje ena boljših vzgojno izobraževalnih 
ustanov namenjenih vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok v širšem okolju. Pri tem bomo 
spodbujali razvoj na vseh podro�jih (dela z otroki, dela s starši, sodelovanja z okoljem, zaposlenimi, 
pa tudi na podro�ju raziskovalne dejavnosti in izvedbenega kurikula).



10. maj 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 34/ stran 141

            31. seja Sveta Mestne občine Velenje

V vseh letih delovanja Vrtca Velenje, smo pridobili dragocene izkušnje, ki so jih prispevali mnogi 
zaposleni in jih s ponosom uporabljamo pri svojem delu, ter jih bogatimo z novimi, strokovno 
sodobnejšimi strokovnimi pristopi.  Tudi v prihodnje bomo skrbeli za izzive in nadaljnje strateške 
premisleke, ki jih prinaša 21. stoletje pred predšolsko dejavnost, vrtce in slovensko družbo nasploh 
in ki jih je potrebno stalno dopolnjevati in posodabljati.

Povzetek poslovnega poro�ila je pripravila  
mag. Metka �as
ravnateljica Vrtca Velenje 
povzetek ra�unovodskega poro�ila je pripravila 
Jana Bleka�, dipl.ekon 

V Velenju, aprila 2010 
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POROČILO
o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni 

občini Velenje za leto 2009

Na območju Mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko 
službo sedem prostovoljnih gasilskih društev (naprej:PGD),  
prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik in 
poklicna gasilska enota Gorenje izvajata gasilsko službo na 
določenem območju delovanja. PGD Velenje ima ustanovljeno 
poklicno jedro z desetimi zaposlenimi gasilci. Vsa gasilska 
društva se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline, ki 
povezuje PGD tudi na območju občin Šoštanj in Šmartno ob 
Paki. 

V letu 1997 je bila sprejeta kategorizacija  PGD v MO Velenje. 
Na tej osnovi so se PGD razvrstila v naslednje kategorije:
- PGD Velenje   V. kategorija
- PGD Šalek   II. kategorija
- PGD Škale   II. kategorija
- PGD Pesje   II  kategorija
- PGD Vinska Gora  II. kategorija
- PGD Šentilj   I.  kategorija
- PGD Bevče   I.  kategorija

PGD opravljajo naloge, kot so: gašenje in reševanje v primeru 
požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob 
drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine 
ter druge splošne reševalne naloge, izvajanje preventivnih 
nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno 
izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje 
izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, 
glede na zakonske možnosti, nabava in vzdrževanje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine 
ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva: 
PGD Velenje opravlja še dodatne naloge in sicer alarmiranje, 
gašenje in reševanje ob požarih, zaščito in reševanje oseb 
ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in 
druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah, 
preventivne naloge varstva pred požarom, naloge zaščite in 
reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, reševanja 
iz ruševin in plazov, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, 
reševanja ob nesrečah na cesti ter ob drugih nesrečah v 
skladu z načrti zaščite in reševanja. Za naloge reševanja ob 
nesrečah z nevarnimi snovmi ter reševanja na cestah pokriva 
PGD Velenje celotno območje občine. PGD Velenje ima za 
financiranje poklicnega jedra s MOV podpisano pogodbo. 
Poklicno jedro PGD opravlja operativne naloge gasilstva – 
gašenje in reševanje ob požarih, zaščita in reševanje oseb in 
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga 
pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge 
splošne reševalne naloge in sicer: 

a) operativne naloge:
- sodelovanje v intervencijah (v okviru prostovoljne gasilske 

enote ali samostojno s prioriteto reševanja v prometnih 
nesrečah ali razlitju nevarnih snovi)

- alarmiranje
- opravljanje dežurne službe (do prenosa alarmiranja na 

državo)

- skrb in vzdrževanje tehnične opreme, voznega parka, 
prostorov in objekta

- izobraževanje za opravljanje del in nalog poklicnega 
jedra, sodelovanje pri izobraževanju delavcev v podjetjih 
in drugih organizacijah

- druge naloge v skladu z zakonom o gasilstvu

b) storitvena dejavnost:
- opravljanje pregledov in preizkušanje hidrantnega 

omrežja
- strokovna pomoč pri izdelavi operativnih načrtov
- popravilo in servisiranje gasilnih aparatov
- servisiranje in vzdrževanje dihalnih aparatov
- opravljanje dežurne službe za protipožarno varovanje 

– NJP
- zbiranje podatkov in vodenje evidence o delovanju 

sistema alarmiranja in radijskih zvez
- druge naloge v zvezi z varstvom pred požari v podjetjih, 

zavodih in drugih organizacijah
V poklicnem jedru je deset zaposlenih, ki delajo v štirih 
izmenah. 

GZ Šaleške doline združuje prostovoljna gasilska društva na 
območju treh občin: Mestna občina Velenje, občina Šoštanj in 
občina Šmartno ob Paki, ter poklicno gasilsko enoto Gorenje. 
Tako so vsa društva  podpisala pogodbo o ustanovitvi zveze 
društev 14. julija 1997 v prostorih PGD Velenje. V pogodbi je v 5. 
členu opredeljeno kakšen je namen in katere so naloge Gasilske 
zveze. Poleg tega pa je GZ podpisala pogodbo o opravljanju 
javne službe z MO Velenje ter pogodbo o financiranju požarne 
varnosti na območju občine Šoštanj, podobno pogodbo pa ima 
sklenjeno z občino Šmartno ob Paki. 

Navedena pogodba med društvi ter pogodbe z navedenimi 
lokalnimi skupnostmi dokazujejo, da zveza opravlja naloge 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
tako deluje v javnem interesu. GZ opravlja organizacijske in 
strokovne naloge na področju strokovnega izobraževanja, 
gasilskih tekmovanj mladine,članic, članov in starejših članov, 
regijskih tekmovanj, usposabljanja članic, usposabljanja 
starejših članov, aktivnosti, ki jih opravlja mladina, popularizacije 
gasilstva v občini in izven nje, izvajanja nalog, ki so jih nanjo 
prenesle država ali občina ter izvajanja drugih organizacijskih 
in razvojnih nalog gasilstva.

Vse tri občine so 2008 podpisale tudi pogodbo o financiranju 
zaposlitve strokovnega delavca na GZ Šaleške doline s 
1.1.2009. Glavne naloge strokovnega sodelavca so:

- redna dosegljivost (vsak delovni dan) za vse članice GZ 
in ostale ter vodenja administracije in organizacije za vsa 
področja delovanja.

- tekmovanja: priprava prijavnic, tekmovalnih listov, 
časovnih razporedov, obveščanje sodnikov.

- izobraževanje: vodenje dnevnikov, priprava prijav, prijava 
tečajev na GZS, obveščanje predavateljev, priprava 
učilnice.

- operativa: sodelovanje pri pripravi in izvedbi večjih vaj, 
dnevov odprtih vrat, predavanj.

- pomoč pri delu komisij: izvedba srečanj in delavnic; 
priprava prostorov, izvajalcev, iskanje donatorjev, delo z 
mladimi: priprava vsega potrebnega za letovanje in vsa 
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športna tekmovanja.
- urejanje in administriranje vodenja gasilske regije SAŠA 

do leta 2013,
- urejanje spletnih aplikacij Vulkan, SPIN, urejanje in 

administriranje spletnih strani GZ www.gz-velenje.si, 
- redno plačevanje računov preko PRO KLIKA, vodenje 

interne blagajne, pripravljanje virmanov, pripravljanje 
ponudb

- naročanje blaga, nabava
- priprava statističnih poročil in vodenje arhiva GZ
- delo na raznih projektih /prijave na razpise – pomoč 

društvom pri tem
- druga opravila v skladu s planom GZ in za potrebe PGD 

in po naročilu predsednika ali poveljnika GZ

Izkazalo se je, da je bila odločitev za zaposlitev strokovnega 
delavca pravilna. Delo je dobro opravljeno, informacije hitreje 
potujejo med različnimi subjekti, zadeve so hitro rešene, 
evidence in poslovanje pa urejeno in zakonito.

INTERVENCIJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV 
MO VELENJU V LETU 2009

Med vsemi lanskimi intervencijami je potrebno izpostavit teden 
neurij v juliju, od 7.7. do 10.7. V teh dneh so gasilci posredovali 
ob številnih nalivih, vdorih vode v objekte, plazovih, odkritih 
strehah in zasutih cestah. Posebno hudo je bilo v noči na petek 
10. julija 2009, ko je v zgodnjih jutranjih urah v Šaleški dolini 
pričelo močno deževati. Nad najbolj prizadetim področjem 
je padlo kar 52 litrov vode na kvadratni meter. Ponovno smo 
dokazali, da gasilci naše doline znajo in hočejo pomagati takrat, 
ko je to potrebno. To dokazujejo dejstva, saj je na številnih 
intervencijah, ki so se odvijale tekom noči in dneva sodelovalo 
okrog 100 gasilcev, ki so opravili preko 1500 ur, skupaj za 
ostalimi službami zaščite in reševanja. Poplave so zagrozile 
tudi ob božično novoletnih praznikih, vendar na našem območju 
niso naredile velike škode.
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ŠTEVILO INTERVENCIJ V MOV V LETU 2009 

INTERVENCIJE PGD
VELENJE

PGD
PESJE

PGD
BEV�E

PGD
VINSKA
GORA

PGD
ŠENTILJ

PGD
ŠKALE

PGD
ŠALEK

PIGD
PREMOGOVNIK PGE

GORENJE

Kategorija V. II. I. II. I. II. II.

SKUPAJ

POŽARI
število 
interv. 12 / 2 5 1 1 1 22
gasilska
vozila 20 / 5 8 3 1 1 38STANOVANJSKI

OBJEKTI
št.
gasilcev 115 / 26 40 19 2 8 212
število 
interv. 12 / / 1 / 1 2 16
gasilska
vozila 18 / / 1 / 3 3 25GOSPODARSKA 

POSLOPJA
št.
gasilcev 89 / / 2 / 21 17 129
število 
interv. 17 2 1 3 2 / 2 27
gasilska
vozila 19 2 2 3 6 / 3 35NARAVNO

OKOLJE
št.
gasilcev 91 18 11 8 43 / 28 199
število 
interv. 1 / / / / / / 1
gasilska
vozila 2 / / / / / / 2PROMETNA

SREDSTVA
št.
gasilcev 10 / / / / / / 10

TEHNI�NE INTERVENCIJE 
število 
interv. 9 1 / 3 / / 2 15
gasilska
vozila 14 2 / 4 / / 4 24OSTALA TEH. 

POMO�
št.
gasilcev 80 18 / 40 / / 18 156
število 
interv. 53 / / 1 / / / 54
gasilska
vozila 98 / / 1 / / / 99PROMETNE

NESRE�E
št.
gasilcev 677 / / 6 / / / 682
število 
interv. 11 / / / / / / 11
gasilska
vozila 14 / / / / / / 14NEVARNE SNOVI 
št.
gasilcev 54 / / / / / / 54
število 
interv. 65 1 / 1 / / / 67 78
gasilska
vozila 67 1 / 2 / / / 70 78 OSTALO 
št.
gasilcev 260 3 / 5 / / / 268 320

SKUPAJ VSEH 
INTERVENCIJ 180 4 3 14 3 2 7 213 2 159

OSTALE DEJAVNOSTI V LETU 2009: 

PGD
VELENJE

PGD
PESJE

PGD
BEV�E

PGD
VINSKA
GORA

PGD
ŠENTILJ

PGD
ŠKALE

PGD
ŠALEK SKUPAJ

Št prevozov 92 / / 9 4 6 3 114
koli�ina m3 460 / / 45 15 30 7,5 557,5

PREVOZI
PITNE
VODE št. gasilcev 77 / / 18 8 12 2 117

ZBIRNIK VSEH INTERVENCIJ, KI SO BILE OPRAVLJENE ZA LETO 2009 (brez PIGD Premogovnik in 
PGE Gorenje) 

POŽARI TEHNI�NE INT. OSTALO SKUPAJ
št. intervencij 66 št. intervencij 80 št. intervencij 67 št. intervencij 213
gas. vozila 100 gas. vozila 137 gas. vozila 70 gas. Vozila 307
št. gasilcev 550 št. gasilcev 1388 št. gasilcev 268 št. gasilcev 2206
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IZOBRAŽEVANJE GASILECV V MOV V LETU 2009 

Operativni �lani društev v MOV so v letu 2009 intervenirali v 213 intervencijah, s 307 vozili in 2206 gasilci in sicer: 

- požari na stanovanjskih objektih   23 

- požari na gospodarskih poslopjih   15 

- požari v naravnem okolju    27 

- požari na prometnih sredstvih   1 

- pomo� ob prometnih nesre�ah   54 

- posredovanje v nesre�ah z nevarno snovjo  11 
- ostalo       82 

Omeniti se mora tudi izvedene intervencije poklicne gasilske enote Gorenje na obmo�ju njihovega požarnega 
rajona tovarne Gorenje. Teh je bilo 159 v katerih je delovalo 662 poklicnih gasilcev ter intervencije gasilcev 
Premogovnika, ki so izvedli 2 intervencije, z 2 vozili in 10 gasilci.  

Gasilske intervencije so postale izredno raznolike, naporne in nevarne, saj se danes ne gasi samo požarov 
hlevov ali travnikov, pa� pa tudi zahtevne industrijske in notranje požare, rešujejo v prometnih nesre�ah, 
poplavah, neurjih in podobno. Poleg fizi�nih naporov, se gasilci sre�ujejo tudi s psihi�nimi, saj pogosto 
naletijo na ranjene in mrtve. Lani je bilo v intervencijah 5 mrtvih udeležencev in 86 poškodovanih 
udeležencev. 

PGD PGD PGD PGD PGD PGD PGD

Naziv te�aja / specialnosti 
VELENJE PESJE BEV�E VINSKA

GORA ŠENTILJ ŠKALE ŠALEK PIGD
PREMOGOVNIK SKUPAJ

RADIJSKE POSTAJE 2 4 2 9 4 6 1 8 34 
NOSILEC IDA 1 2  2     4 

NOSILEC IDA – 
OBNOVITVENI  4  3     7 

TEHNI�NO REŠEVANJE    4     4 
TEHNI�NO REŠEVANJE 

OBNOVITV.    2     2 

TE�AJ ZA GAŠENJE NOTR. 
POŽAROV A IN B 4   2     6 

MOTORNA ŽAGA 1 1  4  2 2  10 
OSNOVNI + NAD. TE�AJ

GASILEC 5 3 4 2 1 3 3  21 

GAŠENJE Z LAHK. LET. POŽARI 
V NARAVI 2   2     4 

VODJA ENOT - G� 1        1 
VODJA ENOTE - NG� 3  6 3 7 4 2  25 

BOLNI�AR 3 2 2 2 2 2 1  14 
STROJNIK 4 2 2 6 3 2 4  23 

NEVARNE SNOVI 1        1 
POTAPLJA� 1        1 

MENTOR MLADINE    1     1 
SKUPAJ:  29 18 16 42 17 22 13 8 165
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DELO Z GASILSKO MLADINO V LETU 2009

Zaradi tega, ker so  aktivnosti številčne in so otroci tudi drugače 
precej zasedeni, so se v mladinski komisiji GZ odločili in prvič 
združili po dve tekmovalni disciplini:

- namizni tenis in pikado v Gaberkah (sodelovalo je 11 
društev) 
- kros in pikado ob Škalskem jezeru (12 društev)
- orientacija iz Vinske Gore v Bevče (7 društev)
- kviz v Škalah (5 društev)

Na regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji so se uvrstile ekipe 
iz Vinske Gore, Velenja, Škal, Bevč in Šaleka. Od tam so na 
državno tekmovanje na Brdo pri Kranju potovale 3 ekipe iz Škal 
in ena ekipa iz Velenja. Dosegli so zelo dobre uvrstitve.

Regijskega tekmovanja iz kviza pa so se udeležile ekipe iz 
Škal, Velenja, Šaleka in Bevč, državnega v Braslovčah pa ekipa 
starejših pionirk iz Škal, ki so postale državne prvakinje. 
 
V pomladanskem času so vsa društva sodelovala na gasilskih 
tekmovanjih, največ na tekmovanju zveze na Titovem trgu 
v Velenju (tam je bila tekma tudi za pokal mesta Velenje in 
prva pokalna tekma),  na memorialnem v Šmartnem ob Paki, 
3 društva MOV Škale, Velenje in Šentilj pa tudi na pokalnem 
tekmovanju SŠ regije. V Nazarjah je potekalo regijsko gasilsko 
tekmovanje, s tretjim mestom so se na državno uvrstili mladinci 
iz Šentilja.

FINANCIRANJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V 
MO VELENJE

Prostovoljna gasilska društva v MO Velenje se financirajo iz 
sredstev proračuna in lastno ustvarjenih sredstev. Iz proračuna 
MO Velenje se finančna sredstva nakazujejo po dvanajstinah. 
Višina finančnih sredstev se določi letno glede na rezultate 
ocenjevanja PGD v MOV, pri čemer je 70% zneska dvanajstin 
določen glede na kategorijo PGD, 30% pa se razdeli glede na 
število osvojenih točk na ocenjevanju. Za leto 2009 je bilo prvič 
izvedeno ocenjevanje PGD v MOV v skladu s Pravilnikom o 
izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev 
v Mestno občini Velenje(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
03/2009) in sicer glede na kriterije: 
- operativna pripravljenost
- vzdrževanje opreme, vozil, orodišč
- operativno taktične vaje
- izobraževanje
- tekmovanje
- ostalo/operativa
- društvena dejavnost.

Komisija je ocenjevala PGD od 20.1.2010 do 22.1.2010. PGD 
so zbrala naslednja števila točk:

1. PGD VELENJE   522 točk
2. PGD VINSKA GORA  491 točk
3. PGD ŠKALE   405 točk
4. PGD ŠENTILJ   374 točk
5. PGD BEVČE   343 točk
6. PGD PESJE    336 točk
7.   PGD ŠALEK   297 točk
V letu 2009 smo podprli izvedbo praznovanja Dneva gasilca GZ 
Šaleška dolina v dvorani Centra Nova 4.5.2009, tekmovanje 
pionirk in pionirjev GZ Šaleške doline ter za pokal mesta Velenje 

v organizaciji poveljstva MOV. Podprli smo tudi 24. srečanje 
gasilk GZ Šaleške doline in srečanje gasilskih veteranov v 
skupni vrednosti 850,00 €.

FINANCIRANJE NABAVE OSEBNE ZAŠČITNE OPREME 
TER GASILSKE OPREME ZA VSA PGD MOV

GZ in MOV sta v letu 2008 podpisali pogodbo o financiranju 
nabave osebne zaščitne opreme v kateri je določena nabava 
28 kompletov osebne zaščitne opreme za potrebe prostovoljnih 
gasilskih društev MOV. Kasneje se je nabavilo še 7 dodatnih 
kompletov te opreme, ki je bila plačana v letu 2009. Vsako PGD 
je dobilo en komplet (skupaj 5).
Za vsa društva se je nabavila tudi gasilsko reševalna oprema. 
Na poveljstvu so med vsemi prispelimi ponudbami izbrali 
najugodnejšega ponudnika in tako dobili še nekaj dodatne 
opreme. Višina sredstev na PGD je bila določena glede na 
kategorijo PGD in višino sredstev MOV namenjenih za to:

GZ Šaleške doline 8.537,84 € financiranje nabave osebne 
zaščitne opreme
PGD Bevče 1.264,05 € sofinanciranje nakupa opreme
PGD Šentilj 1.264,05 € sofinanciranje nakupa opreme
PGD Škale 1.938,21 € sofinanciranje nakupa opreme
PGD Šalek 1.938,21 € sofinanciranje nakupa opreme
PGD Pesje 1.938,21 € sofinanciranje nakupa opreme
PGD Vinska Gora 1.938,21 € sofinanciranje nakupa opreme
PGD Velenje 4.719,12 € sofinanciranje nakupa opreme

INVESTICIJE -  SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH 
VOZIL IN ČOLNA V LETU 2009

V letu 2009 je bilo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in 
čolna iz sredstev proračuna namenjenih 37.982,23 €:

PGD Bevče 25.870,00 € sofinanciranje nabave orodnega vozila 
GV1 po pogodbi. 
PGD Velenje 12.112,23 € sofinanciranje nabave gasilskega 
reševalnega čolna GRČ-1.

INVESTICIJE -  SOFINANCIRANJE ADAPTACIJE GASILSKIH 
DOMOV V LETU 2009

V letu 2009 je bilo za sofinanciranje adaptacije gasilskih domov 
iz sredstev proračuna namenjenih 13.000,00 €:
PGD Šentilj 4.000,00 € sofinanciranje obnove  gasilskega doma  
(menjava strešnih oken)
PGD Velenje 3.000,00 € sofinanciranje obnove gasilskega 
doma (ureditev garderob)
PGD Bevče 2.500,00 € sofinanciranje obnove gasilskega doma 
(obnove elektro inštalacij)
PGD Škale 3.500,00 € sofinanciranje obnove gasilskega doma 
(obnova kuhinje)

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO GASILSKIH VOZIL

V letu 2009 je bilo za sofinanciranje vzdrževanja in popravila 
gasilskih vozil iz sredstev proračuna namenjenih 2,318,00 € 
PGD Velenje 2,318,00 € sofinanciranje rednega letnega servisa 
avtolestve ALK 37 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

so opredeljeni v Pravilniku o ugotavljanju zdravstvene 
sposobnosti operativnih gasilcev (Ur.l. RS, št. 65/2007 in 
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80/2008). Zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev obsega anamnezo, klinični pregled, 
elektrokardiografijo, spirometrijo ter laboratorijske preiskave krvi (hemogram, krvni sladkor in ob indikaciji jetrni testi) in urina. 
Zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in 
uporabljajo izolirne dihalne aparate, obsega poleg osnovnega zdravstvenega pregleda za gasilca tudi cikloergometrijo,  oceno 
vidnih funkcij (visus, forija, fuzija, barvni, globinski in nočni vid), preiskavo sluha s šepetom in po potrebi ADG ter psihološki 
pregled. Zdravstveni pregled se za operativne gasilce, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate, 
opravlja vsako tretje leto. 

V letu 2009 je bilo za sofinanciranje zdravniških pregledov za operativne gasilce namenjenih 5,000,00 €. Na poveljstvu so med 
vsemi prispelimi ponudbami izbrali najugodnejšega ponudnika in tako znižali ceno posameznega pregleda. Višina sredstev na 
PGD je bila določena glede na kategorijo PGD in višino sredstev MOV namenjenih za to:

GZ Šaleške doline 5.000,00 € sofinanciranje izvajanja zdravniških pregledov za operativne gasilce

• * Gasilsko zvezo Šaleške doline sofinancira tudi občina Šoštanj v višini 7.599,48 in občina Šmartno ob Paki v višini 3.890,00. 
V tem znesku so sredstva dvanajstin in sredstva za plačo strokovnega delavca GZ

• ** Ta znesek predstavlja sredstva, ki jih je MOV namenila za zdravniške preglede operativnih gasilcev MOV in za nakup 
osebne zaščitne opreme za PGD MOV.

Na koncu poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2009 se zahvaljujemo vsem gasilcem 
(prostovoljnim in poklicnim) za ves trud in delo, ki ga vlagajo v to dejavnost. Uprava Mestne občine Velenje to ceni in si bo tudi v 
bodoče prizadevala, da v zahvalo za vso vloženo delo gasilcev pripomore, da bodo gasilci dobili svoje mesto v naši zakonodaji in 
da se bo primerno uredil njihov status ter da bodo gasilci primerno opremljeni in usposobljeni.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ.

Datum: 29.4.2010
Številka: 820-03-0003/2007

Pripravila:
Andrej RUPREHT s.r. 

Janko RAMŠAK s.r.

VIŠINA FINAN�NIH SREDSTEV PO PGD V LETU 2009 

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO 

PRORA�UNSKA SREDSTVA   
DVANAJSTINE 

PRORA�UNSKA SREDSTVA  
OSTALA SKUPAJ 

1. VELENJE 24.000,00 22.399,35 46.399,35 

2. ŠKALE 9.200,00 5.438,21 14.638,21 

3. ŠALEK 8.196,00 1.938,21 10.134,21 

4. VINSKA GORA 7.800,00 1.938,21 9.738,21 

5. PESJE 8.304,00 1.938,21 10.242,21 

6. ŠENTILJ 6.396,00 5.264,05 11.660,05 

7. BEV�E 6.000,00 34.898,10 40.898,10 

8. VELENJE 
POKLICNO JEDRO 240.514,13 / 240.514,13 

  9. GASILSKA ZVEZA 
ŠALEŠKE DOLINE 12.809,26* 14.137,84** 26.947,10 

SKUPAJ 323.219,39 87.952,18 411.171,57 
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LETNO POROČILO
o poslovanju SAVINJSKO-ŠALEŠKE OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE, d.o.o.  

v obdobju od 01.01. – 31.12. 2009

1 PREDSTAVITEV DRUŽBE ...........................................................................................................
1.1 PORTRET SA-ŠA ORA........................................................................................................
1.2 USTANOVITEV.....................................................................................................................
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1.4 ORGANI DRUŽBE................................................................................................................
1.5 KADROVSKA SESTAVA DRUŽBE.....................................................................................

2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009..............................................................................
2.1 PREGLED POSLOVNIH IN DRUGIH PRIHODKOV 2009...................................................
2.2 OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV ...........................................................................................
2.3 PREGLED STROŠKOV IN ODHODKOV.............................................................................
2.4 OBRAZLOŽITEV STROŠKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA........................................
2.5 POSLOVNI IZID....................................................................................................................

3 PORO�ILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2009..............................................
4 REFEREN�NI PROJEKTI – pregled za nazaj ...........................................................................

PREDSTAVITEV DRUŽBE  

PORTRET SA-ŠA ORA 

Ime družbe Savinjsko-šaleška obmo�na razvojna agencija, d.o.o.

Skrajšano ime SAŠA ORA, d.o.o. 

Naslov                               Savinjska cesta 2, Nazarje 

Organizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo, neprofitna  

Šifra dejavnosti 70.220

Mati�na številka 1227459 

Dav�na številka SI17719852 

Transakcijski ra�un SI56 0242 6003 5059 244 NLB 

Osnovni kapital 15.122,00 EUR  . 

Odgovorna oseba Jasna Klepec, univ.dipl.ekon., direktorica 

Tel/fax 03 839 47 53,  03 839 47 54 

E-naslov: ora@siol.net

Spletna stran www.sasa-ora.si

USTANOVITEV

Savinjsko-šaleška obmo�na razvojna agencija, d.o.o.  je vpisana v sodni register pod št. registrskega 
vložka 1/06720/00 pri Okrožnem sodiš�u v Celju, pod št.sklepa SRG 2000/03750, z dne 23. 10. 2000 
in je pravna naslednica Zgornjesavinjskega podjetniškega centra, ki je bil ustanovljen 09. 12. 1997. 

Narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti: 

Savinjsko-šaleška obmo�na razvojna agencija vklju�uje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni 
prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega obmo�ja, jih motivira za skupno reševanje 
problemov, postavljanje prioritet v okolju,  iš�e razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji 
zastavljenih ciljev. 

Osnovni namen, zaradi katerega  je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem 
in skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju u�inkovitih podpornih storitev za 
pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.  

Klju�na podro�ja delovanja so naslednja: promocija in pospeševanje podjetništva, spodbujanje 
skladnega regionalnega razvoja, pomo� pri pripravi in prijavi projektov, izvedba projektov. 
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LASTNIŠTVO 

Osnovni kapital družbe znaša 15.122,00 EUR in je razdeljen na lastnike po naslednji lastniški strukturi: 

 Lastniki 
Višina vložka 

Delež 

1. OB�INA MOZIRJE 1.168,44  7,7 

2. OB�INA NAZARJE 1.168,44  7,7 

3. OB�INA GORNJI GRAD 1.168,44  7,7 

4. OB�INA LJUBNO 1.168,44  7,7 

5. OB�INA LU�E 817,91 5,4 

6. OB�INA RE�ICA OB SAVINJI 834,60 5,6 

7. OB�INA SOL�AVA 350,53 2,3 

8. MESTNA OB�INA VELENJE 1.168,44  7,7 

9. OB�INA ŠOŠTANJ 1.168,44  7,7 

10. OB�INA ŠMARTNO OB PAKI 1.168,44  7,7 

11. OOZ MOZIRJE 1.168,44  7,7 

12. GZS SŠOZ VELENJE 934,75 6,2 

13. OOZ VELENJE 1.168,44  7,7 

14. VISING, d.o.o.d 834,60 5,6 

15. RUDI HRAMEC, s.p. 834,60 5,6 
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ORGANI DRUŽBE 

Organi družbe so: Skupš�ina, Nadzorni svet, Direktor, Programski svet. 

Skupš�ina je skupni organ vseh družbenikov, sestavljajo jo predstavniki vseh družbenikov.  

Nadzorni svet je sestavljen iz 7 �lanov in sicer: 
� �lan 1 nadzornega sveta: Sre�ko Meh 
� �lan 2 nadzornega sveta: Ivan Purnat 
� �lan 3 nadzornega sveta: Miroslav Rednak 
� �lan 4 nadzornega sveta: Ciril Rosc  
� �lan 5 nadzornega sveta: Alojz Podgoršek  
� �lan 6 nadzornega sveta: Darko Menih 
� �lan 7 nadzornega sveta: Ivo Gluši�

Direktorica družbe je Jasna Klepec od  1. 4. 2001 dalje, drugi mandat od 2005 dalje, tretji mandat od 
2009 dalje. 

KADROVSKA SESTAVA DRUŽBE 

IME IN PRIIMEK 
ZAPOSLENIH 

    OBLIKA ZAPOSLITVE IZOBRAZBA,  

STOPNJA / SMER 

DELOVNO MESTO  
( po sistemizaciji! ) 

Jasna Klepec 

Redno delovno razmerje, 
nedolo�en �as, individualna 
pogodba 

VII. stopnja 
ekonomska Direktorica 

Klavdija Šemenc 
Redno delovno razmerje, 
nedolo�en �as 

VII. stopnja 
upravna 

Vodja podro�ja – 
vstopna to�ka VEM 

Jasmina Poli�nik 
Redno delovno razmerje, 
nedolo�en �as  

VII. stopnja 
pedagog Strokovna sodelavka 

Tomaž Poli�nik 
Redno delovno razmerje, 
dolo�en �as – od junij 09 

VII. stopnja 
Uni.dipl.ing.gozd. Strokovni sodelavec 

Zdenka Matjaž 
Redno delovno razmerje, 
nedolo�en �as 

V. stopnja 
ekonomska Tajniška dela 

Zaradi racionalizacije dela poteka izvajanje posameznih nalog in projektov z zunanjimi sodelavci in v  
projektnih skupinah, ki so oblikovane glede na naravo in potrebe posameznih nalog in projektov. Pri 
oblikovanju projektnih skupin je zagotovljena primerna zastopanost partnerjev, strokovnjakov za 
posamezna podro�ja ter uporabnikov. Agencija se pri realizaciji projektnih nalog pojavlja v vlogi 
nosilca, izvajalca, koordinatorja ali le kot partner projektne naloge. 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009 

PREGLED POSLOVNIH IN DRUGIH PRIHODKOV 2009 

1 2 3 4 5
Prihodki Realiz. 2009 Realiz. 2008 Ind.1/2 Plan 2009 Ind.1/4

Sofinanc. Ob�ine 62.685,00 61.633,36 102            61.500,00  102

Informator. JAPTI 22.867,83 21.320,75 107            22.400,00  102

Vav�er JAPTI 3.836,94 5.857,94 65             7.500,00  51

SVLR - RRP SAŠA 30.213,91 24.321,70 124            21.500,00  141

Rubires 11.459,62 0,00     
GS SAŠA 16.982,63 0,00     
Drugo 54.855,40 65.900,00 83            54.000,00  102

Arles, Revitamin 0,00 41.907,54 0    

Poslovni prihodki 202.901,33 220.941,29 92     166.900,00  122

 Izredni prihodki 23,25 467,00 5   

Prihodki skupaj 202.924,58 221.408,29 92     166.900,00      122

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV 

Savinjsko–šaleška obmo�na razvojna agencija je v letu 2009 ustvarila poslovnih prihodkov oz. 
prihodkov skupaj za 202. 924,58 EUR. Prikazan obseg prihodkov je nižji za 18% v primerjavi s 
preteklim letom in 22% nad na�rtovanimi prihodki.  

Zaradi ve�je preglednosti poslovanja poteka knjiženje izdanih zahtevkov in ra�unov na osnovi 
pripravljenega šifranta, ki omogo�a spremljanje vrednosti opravljenih storitev po posameznih 
na�inih financiranja in po posameznih projektih. 

Sofinanciranje delovanja agencije s strani ob�in je urejeno z letnimi pogodbami in je v zadnjem letu 
znašalo 62. 685 EUR. Vsi drugi poslovni prihodki v letu 2009 so bili realizirani na osnovi prijav na 
razpise ali na trgu in znašajo dobrih slabih 140.000 EUR. Znesek prihodkov posameznega postavk oz. 
projekta je razviden iz zgornje razpredelnice. 
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PREGLED STROŠKOV IN ODHODKOV  

1 2 3 4 5
Stroški Realiz. 2009 Realiz. 2008 Ind.1/2 Plan 2009 Ind.1/4

  Stroški materiala           
   energija-elektrika 1.303,72 1.234,03 1.300,00 100

   
pisarniški in drug 
mat. 3.885,51 2.358,20 165 2.400,00 162

Skupaj 5.189,23 3.592,23 144          3.700,00      140

  Stroški storitev         
   telefon,pošta,siol 1.781,51 1.941,67 92 1.950,00 91
   vzdrževanje 987,80 423,33 233 1.150,00 86
   najemnina 3.886,80 3.562,90 109 3.600,00 108
   v zvezi z delom 2.086,26 2.271,13 92 2.500,00 83
   stroški pl. prom. 702,90 828,01 85 900 78
   stroški zavarovanj 19,87 128,84 15 150 13
   ra�unov. stor, 2.662,69 2.658,78 100 2.900,00 92
   intelektualne stor. 3.751,53 2.223,40 169 2.100,00 179

   
reklama, 
propaganda 2.468,00 1.536,33 161 1.600,00 154

   reprezentanca 1.121,00 880,68 127 700 160
   druge storitve 2.121,15 444,85 477 500 424

Skupaj 21.589,51 16.899,92 128        18.050,00      120

  Amortizacija         
   amortizacija 5.562,51 5.857,57 95 6.800,00 82
   amortizacija-VEM 0,00 4.784,44 0    

Skupaj 5.562,51 10.642,01 52          6.800,00      82

  Stroški dela         
   pla�e skupaj 89.719,12 94.063,76 95 94.000,00 95
      pla�e 77.200,70 79.254,22 97     
      nadomestila 76,78 195,31 39     
      prispevki od pla� 12.441,64 12.791,32 97     
      dajatve od pla�   1.822,91 0    
   prevoz 3.723,80 5.405,60 69 5.500,00 68
   prehrana 4.025,00 3.971,45 101 4.000,00 101
   regres 3.200,00 3.267,00 98 3.600,00 89

Skupaj 100.667,92 106.707,81 94     107.100,00      94

Stroški projektov           
   LRC 0,00 31.997,37 0    
   GS, Rubires, drugo 62.800,00 46.011,31 136 28.000,00 224

Stroški proj. sk. 62.800,00 78.008,68 81        28.000,00      224

           
   drugi stroški 3.284,61 1.607,50 204    

Stroški skupaj 199.093,78 217.458,15 92     163.650,00      122

Poslovni dobi�ek 3.830,80 3.555,17 108          3.250,00      118
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OBRAZLOŽITEV STROŠKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA 

Odhodki oz. stroški poslovanja agencije so v letu 2009 znašali skupaj  199. 093, 78 EUR.  

V preglednici so stroški prikazani po skupinah stroškov, in sicer stroški materiala, stroški storitev, 
amortizacija, stroški dela.  

Tako kot pri prihodkih je tudi pri stroških nastavljen sistem spremljanja stroškov lo�eno za posamezne 
projekte, vendar je bilo za leto 2009 lo�eno spremljanje potrebno in smiselno samo za projekt Rubires, 
Gospodarsko središ�e in drugo.  

Ve�ja odstopanja pri posameznih stroških v primerjavi z lanskim letom ali odstopanja od plana so 
vidna pri naslednjih postavkah: 

� Stroški storitev: pove�ani stroški propagande in drugih storitev (v skupnem znesku so 
prikazani vsi stroški udeležbe na MOS, kjer je bila predstavljena turisti�na dejavnost regije – 
ob�ine in gospodarstvo) 

� Stroški dela: obseg stroškov dela je v skladu s planiranimi in nekoliko manjši od stroškov 
dela v letu 2008 – dve delavki sta bili ob koncu leta na porodniškem dopustu, nadomeš�ali 
smo samo eno, pla�e zaposlenih so obra�unane in izpla�ane na osnovi  sistemizacije del in 
nalog

� Stroški projektov: (gre samo za stroške storitev zunanjih izvajalcev), na teh postavkah so 
prikazane tiste storitve, ki niso neposredno povezane z delovanjem agencije in jih lahko 
razporedimo na posamezne projekte 

� Drugi stroški: ni bistvenega odstopanja glede na preteklo leto, vendar je znesek 3.000 EUR 
odraz izrednih odhodkov zaradi napake v rezultatu preteklega leta, v letu 2008 so bile v tem 
znesku obresti, ker je bilo potrebno zadolževanje za zagotavljanje likvidnosti – v letu 2008 
zadolževanja in obresti ni bilo. 

POSLOVNI IZID

1 2 3 4 5
Dobi�ek Realiz. 2009 Realiz. 2008 Ind.1/2 Plan 2009 Ind.1/4

Dobi�ek iz poslovanja  3.830,80 3.555,17 108 3.250,00 118

Na osnovi doseženih prihodkov in odhodkov je bil ustvarjen dobi�ek iz poslovanja v višini 3.830,80
EUR.
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PORO�ILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2009 

Na osnovi izdelanega in sprejetega programa dela za leto 2009 je bilo delovanje agencije vsebinsko 
razdeljeno na redno dejavnost agencije in na projektni del. V sklopu redne dejavnosti pa je delo 
razdeljeno na 2 klju�ni podro�ji – promocija in pospeševanje podjetništva ter spodbujanje skladnega 
regionalnega razvoja. 

Tako je delo agencije v letu 2009 potekalo na naslednjih podro�jih dela:
1. pospeševanje in promocija podjetništva 
2. spodbujanje skladnega regionalnega razvoja 
3. projekti 

Aktivnosti na podro�ju
pospeševanja podjetništva  

Doseženi rezultati Ciljne skupine 

VSTOPNA TO�KA VEM: 
Splošno svetovanje 
Svetovanje, ki ga opravljamo 
na agenciji 

Vav�ersko svetovanje 
izvajanje svetovanja na 
podlagi napotnic za celotno 
obmo�je

Informiranje vseh ciljnih 
skupin MMSP in 
potencialnih podjetnikov 

Registracija novih podjetij 
in spremembe že 
obstoje�ih dejavnosti  
Informacije za ustanovitev, 
razvoj in poslovanje podjetij 
Usposabljanje referentov 

Opravljene svetovalne storitve in 
triažno svetovanje – 240 
uporabnikov,  
Odgovori na vprašanja – 118 

Vklju�enih 34 podjetij 
Obseg sredstev za podjetja – 
18.000 eur 

Pridobivanje in posredovanje 
razpisnih informacij in razpisne 
dokumentacije, posredovani paketi 
informacij, posredovani odgovori na 
vprašanja uporabnikov, izvajanje 
informativno promocijskih delavnic 
pomo� podjetnikom pri prijavah na 
razpise – poslano 48 paketov 
informacij in 35 drugih informacij 

Ustanovljena nova podjetja 
4 registracije s.p. 
2 spremembi 
1 sprememba d.o.o. 

Usposobljeni referenti 

Delujo�a podjetja, 
potencialni podjetniki, 
brezposelne osebe,  
študentje, ob�ine,društva 

Delujo�a podjetja, 
potencialni podjetniki,  

Mikro, mala in srednja 
podjetja, samostojni 
podjetniki, potencialni 
podjetniki 

(obveš�ena vsa podjetja 
in drugi uporabniki v 
regiji) 

Potencialni podjetniki, 
delujo�a podjetja 

Aktivnosti na podro�ju
spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja 

Doseženi rezultati Ciljne skupine 

Spremljanje izvajanja 
projektov, ki so bili 
prijavljeni na 1., 2. in 3., 4. 
JR SVLR 

Svetovanje pri izvedbi 
regionalnih projektov  

Sodelovanje z RRA Celje in 
SVLR glede zamikov izvedbe 

Izvedena svetovanja županom in 
ob�inskim upravam SAŠA regije 
za izvajanje 18 projektov  

Pripravljena poro�ila o porabi 
razvojih sredstev oz. izvajanju 
projektov 

Dosežen dogovor s SVLR o 
možnosti zamika izvedbe projektov  

Ob�ine SAŠA regije

Posredno uporabniki 
javne infrastrukture – 
gospodarstvo, 
negospodarstvo, 
prebivalci 
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projektov 

Izdelava investicijskih 
programov 

Pomo� pri pripravi javnih 
naro�il

Aktivnosti za 5. JR SVLR 
Priprava na aktivnosti za 5. JR 

    

Tehni�na, strokovna in 
administrativna podpora za 
delovanje ORP in sveta 
regije SAŠA ter za 
sodelovanje RRA Celje in 
SVLR

Promocija obmo�nega 
razvojnega partnerstva in 
investicij v Obmo�nem
razvojnem partnerstvu 
SAŠA

Izdelani IP  

Izdelana in objavljena javna naro�ila

Razgovori s SVLR 
Udeležba posveta z ministrico (2 
krat) 
Razgovori s predstavniki ob�in za 
evidentiranje projektov 

Izdelava Izvedbenega na�rta RRP 
SAŠA za 2010-2012 – opisi in 
finan�ne konstrukcije za 10 
projektov, od tega 2 za MOV 

Pregled kriterijev za izbor projektov 
regionalnega pomena  2007-2013 

Preveritve regijskih projektov in 
za�etek postopkov za dopolnitev IN

Priprava vabil, gradiv, zapisnikov za 
organe SAŠA regije 
Izvedeni sestanki  
Pripravljena gradiva za usklajevanje 
in gradiva za sestanke  
Pripravljen seznam razvojnih 
projektov za regijo 

Izvedena promocija celovitih 
podpornih storitev in promocije 
razvoja podjetniške kulture na 
lokalnem in regionalnem nivoju 

Ob�ine SAŠA regije

Ob�ine SAŠA regije, 
drugi nosilci razvoja 

Strokovna in splošna 
javnost

Aktivnosti na podro�ju
projektov 

Doseženi rezultati Ciljne skupine 

SAŠA INKUBATOR 
Sodelovanje pri izvajanju 
aktivnosti SAŠA inkubatorja 

Sodelovanje na organih 
upravljanja, Sodelovanje s 
predstavniki MO Velenje 

Promocija storitev SAŠA 
inkubatorja med podjetniki, ki 
ustanavljajo podjetja v okviru 
VEM to�ke na agenciji 

GOSPODARSKO 
SREDIŠ�E SAŠA 

Izvedene aktivnosti skladno s 
pogodbo 

Izvedena promocija 

Izvedene delavnice, oblikovani 
vprašalniki 

PV Invest oz. SAŠA 
inkubator, MO Velenje, 
podjetja – delujo�a,
potencialni podjetniki, 
inkubiranci 

Gospodarski subjekti in 



           10. maj 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 156  / Številka 34

31. seja Sveta Mestne občine Velenje

V sodelovanju s PV Invest in 
SAŠA inkubatorjem. 

Sodelovanje pri pripravi 
delavnic za podjetja glede 
preverjanja interesa in potreb 
podjetij

Svetovanje in sodelovanje pri 
pripravi študije. 

CENTER ODLI�NOSTI ZA 
ENERGETIKO 
Sodelovanje pri pripravi 
projekta za prijavo 

REGIONALNA TURISTI�NA
DESTINACIJA SAŠA 
Spremljanje objave razpisa  

Udeležba na sestanku s 
predstavniki MG in STO 

Koordinacija in izvedba 
aktivnosti za skupno 
predstavitev turizma SAŠA 
regije na MOS Celje 

Sporazum o razvoju 
turizma v SAŠA regiji 
Priprava in oblikovanje baz s 
podatki o obstoje�i turisti�ni
infrastrukturi za posamezne 
ob�ine SAŠA regije 

Pridobivanje ažuriranih 
podatkov po posameznih 
ob�inah 

Priprava in oblikovanje 
vprašalnikov o na�rtovanih 
razvojnih namerah  

Izdelava karte in vsebinskega 
gradiva

REGIJSKA KOLESARSKA 
POT

Izdelana študija izvedljivosti za 
Gospodarsko središ�e SAŠA 

Poslana študija na MG 

Predstavitev študije na Odboru za 
razvoj SAŠA regije 

Za�etek aktivnosti za prijavo na 
javni poziv MG 

Izdelan projektni predlog in oddana 
prijava na MVZT 

Izhodiš�a za izvedbo aktivnosti 
RDO glede na predviden JR 

Izvedeni sestanki 

Izvedena predstavitev, skupna 
stojnica, skupna predstavitev,… 

Izdelana izhodiš�a za karto SAŠA 
regije, izdelana osnova za podatke 
o obstoje�i turisti�ni infrastrukturi in 
ponudbi za posamezne ob�ine

Pridobljeni ažurirani podatki o 
obstoje�i turisti�ni infrastrukturi in 
ponudbi za posamezne ob�ine
SAŠA regije 
Vprašalnik o razvojnih namerah 
ob�in in podjetij (pregled projektov) 

Izdelana karta in vsebinsko gradivo 
(izdelan dokument) 

Izvedeni sestanki z RRA Celje in 
RC Celje 

predstavniki 
gospodarstva, ob�ine

Gospodarski subjekti, 
fakultete, ob�ine

Ob�ine SAŠA in njihove 
institucije, ki delujejo v 
javnem interesu na 
podro�ju turizma 

Klju�ni nosilci turisti�nega
gospodarstva  

Odbor za regionalni 
razvoj, ki deluje pri 
SŠGZ, Ob�ine, Nosilci 
turisti�ne dejavnosti 

Ob�ine SAŠA regije,
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Koordiniranje skupnega 
regijskega projekta za SAŠA 
regijo znotraj Savinjske regije 

RUBIRES 
Koordinacija projekta v 
Sloveniji oz. regiji 

Priprava in oblikovanje gradiv 
za konference s partnerji in 
udeležba na konferencah  

Izdelava analiz in drugih 
strokovnih vsebin za projekt 

Priprava ter prevod gradiva 
za objavo  

Sodelovanje pri pripravi 
promocijskih materialov 

THINK DESIGN-program 
usposabljanja za razvoj 
izdelkov in storitev 
Pregled prijavne dok.,  
priprava projekta, prijava na 
razpis  

INVESTICIJSKI PROGRAMI 
IN PRIJAVE NA JAVNE 
RAZPISE
Svetovanje in pomo� pri 
izdelavi prijavne 
dokumentacije 

Izveden skupni sestanek z ob�inami 
in predstavniki RC planiranje 

Izpolnjeni vprašalniki 
Predstavitev projekta županom 

Izdelana projektna naloga za 
kolesarske – vse ob�ine imajo CD 

Opis regije in potencialov obnovljivih 
virov energije 

Izvedeni sestanki z zunanjimi 
strokovnjaki 

Izdelano vmesno poro�ilo za 
regionalno analizo potencialov 
biomase za SAŠA regijo 

Izdelan regionalni koncept verige 
dodane vrednosti 

Izdelan koncept šolskega nate�aja
in vzpostavljeno sodelovanje s ŠCV 

Izdelana in oddana prijava, 
negativen odgovor 

Izdelani IP in DIIP za ob�ine in 
podjetja, Izdelani poslovni na�rti
Skupaj 8 dokumentov 
Prijavljeni projekti za podjetja 
Skupaj 6 projektov

Ob�ine, kmetijske 
zadruge in svetovalne 
službe, kmetijsko 
gospodarske zbornice, 
Zavod za gozdove, 
podjetja, raziskovalne 
inštitucije, izobraževalne 
institucije, obrtno – 
gospodarske zbornice,  

MSP, s.p. ter zaposleni, 
potencialni podjetniki, 
iskalci zaposlitve na 
podro�ju razvoja izdelkov 

Ob�ine, podjetja 

RAZVOJNA KONFERENCA 
Sodelovanje pri organizaciji in 
izvedbi konference ter 
okrogle mize 

Priprava in izvedba referatov 

Izvedena razvojna konferenca- 
predstavljene nekatere klju�ne
investicije v regiji (referati) - 
dosedanje aktivnosti pri formiranju 
gospodarskega središ�a SAŠA 
regije, predstavitev ob�inskih
infrastrukturnih projektov in  
turisti�nih projektov 
Izvedba okrogle mize na temo:«Ali 
bo Slovenija po izhodu iz krize 
samo socialna država?«  

Ob�ine, gospodarske 
družbe, samostojni 
podjetniki, ministrstva, 
zbornice 

REFEREN�NI PROJEKTI – pregled za nazaj 
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Trajanje
projekta Naziv projekta Naro�nik

projekta Vloga na projektu Rezultati 

RAZVOJ REGIJ 

2005, 2006 Regionalni 
razvojni program 
SAŠA regije 

ob�ine SAŠA 
regije

nosilec Izdelan Regionalni razvojni 
program 

2005-2006 RRP Savinjske Ob�ine 
Savinjske
regije

partner Izdelan RRP 

PODJETNIŠKI PROJEKTI 

2002 dalje Program
vav�erskega
svetovanja

JAPTI nosilec izvedene vklju�itve in 
izvedene svetovalne 
storitve 

1998 dalje Sre�anje velikega 
in malega 
gospodarstva 

ob�ine, 
zbornice, 
sponzorji

nosilec izvedena sre�anja, 
poslovne konference in 
izobraževanje 

2006-2008 ARLES - Lesarski 
razvojni center 

SVLR
INTERREG
III A

partner vzpostvljen lesarski 
razvojni center  

2007 Podjetniški
inkubator SAŠA 

PV Invest, 
ob�ine 

partner ustanovljena podporna 
inštitucija za podjetnike 

2005-2006 VEM SaŠa One-
Stop-Shop

MG
PHARE 2003

nosilec Vzpostavitev sistema VEM 

2005-2006 Poslovna Cona 
Gorenje 

SVLR partner Posodobitev obstoje�e
komunalne in prometne 
infrastrukture na obmo�ju
PC Gorenje in projekcija 
nove

2005 Grozd za razvoj 
turisti�ne
destinacije 

MG, podjetja partner Vzpostavitev GIZ, 
vzpostavitev sodelovanja 
med podjetji in podpornimi 
ter izobraževalnimi 
inštitucijami, izdelana 
strategija 

2004 Medpodjetniška 
povezava ksilit 

JAPTI nosilec Izvedene raziskave 
materialov, oblikovani 
izdelki, razvoj izdelkov, 
vzpostavljeno sodelovanje 
med podjetji in fakultetami 

2003 - 2004 Podeželsko
razvojno jedro 

JAPTI nosilec Vzpostavljeno podeželsko 
jedro

�LOVEŠKI VIRI 

2006-2007 Center za 
vseživljenjsko

MSS partner Vzpostavljeno svetovalno 
središ�e, svetovanje in 
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u�enje informiranje

2004-2005 Študentom
prijazna regija  – 
SAŠA regija 

Ministrstvo
za delo 
družino in 
soc.zadeve 

nosilec Vzpostavljeno sodelovanje 
med študenti in delodajalci 

2005-2006 Znanje – klju� do 
uspešnega 
podjetja

MSS partner Izvedene izobraževalne 
delavnice 

2005 Aktiviranje
razvojnih 
potencialov 
podeželja 

MDDSZ nosilec Izvedeni programi 
usposabljanj 

2004 Strokovno 
izobraževanje in 
usposabljanje na 
podro�ju turizma 

Phare 2001 partner izvedeni izobraževalni 
programi, strokovno 
usposabljanje, poslovna 
komunikacija 

TURIZEM

2005 Katalog  turisti�ne
ponudbe Zgornje 
Savinjske doline 

ob�ine SAŠA 
in nosilci 
turizma 

nosilec Izdelan predstavitveni 
katalog 

2005-2006 Savinjsko-šaleški 
kolesarski park  

Ob�ine 
SAŠA

nosilec Izdelan projekt kolesarskih 
poti, izdelan predlog 
ozna�evanja 

2001-2002 Celovit sistem 
ozna�evanja
Zgornje Savinjske 
doline

ob�ina 
Mozirje 

nosilec Izdelana celostna podoba 
z logotipom, panoramske 
karte, enoten sistem 
ozna�evanja 

PODEŽELJE 
2005-2007 Partnerstvo

dobrot brez meja
INTERREG
III A

partner skupni standardi kakovosti, 
analiza obstoje�ega stanja 
in potencialne ponudbe, 
pove�ati prepoznavnost 
izdelkov podeželja 

2005-2007 Kme�ka tržnica 
kot inovativna 
prodajna struktura 
kmetijskih 
produktov

INTERREG
III A 

partner  S povezovanjem blagovnih 
znamk in nosilcev dose�i
poenoteno kakovost in 
ve�jo razpoznavnost 
izdelkov s podeželja ter 
pove�ati u�inkovitost 
organiziranega trženja 
proizvodov. 

2006 RPP ob�ine 
Sol�ava, Lu�e,
Ljubno 

ob�ina 
Sol�ava,
Ljubno, Lu�e

nosilec Izdelan predlog programa 

2006 RPP ob�ine 
Velenje, Šoštanj, 
Šmartno ob Paki 

ob�ina 
Šoštanj,
Šmartno ob 
Paki, MO 
Velenje

nosilec Izdelan predlog programa 

2001 Trženje kmetijskih 
izdelkov,Savijsko-
šaleška, Koroška, 
Gorenjska regija

Phare CBC nosilec Izvedeni programi 
usposabljanj, izvedena 
ocenjevanja izdelkov 
podeželja, izdelan 
promocijski material 
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2000 Razvoj dopolnilnih 
dejavnosti v 
Gorenjski, Koroški 
in Savinjski regiji

Phare CBC 
Slo/A

partner Oblikovane interesne 
skupine, izvedene 
delavnice, izdelane spletne 
strani

OKOLJE IN PROSTOR 
2005-2006 REVITAMIN MOP

Intereg IIIB 
Cadses

partner Prostorske analize, 
primerjave z drugimi 
regijami v Evropi, pregled 
rudarskih reliktov, predlogi 
za revitalizacijo obmo�ja

2009-2011 RUBIRES MOP
Central
Europe

partner Šolski nate�aj; analiza 
obstoje�ih virov, stanja in 
potencialov; izdelava 
koncepta nadaljnjega 
razvoja regije na podro�ju 
OVE; izdelava priro�nika
za upravljanje z OVE – 
biomaso in zemljiš�i;
pove�anje uporabe OVE 
(biomase) za proizvodnjo 
energije

Direktorica: Jasna Klepec 
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BILANCA STANJA  - SAŠA INKUBATOR D.O.O. NA DAN 31.12.2009

Teko�e leto Prejšnje leto
SREDSTVA 30.212 

   
27.487 

   
A. Dolgoro�na sredstva 3.304 

   
4.639 

   

I.
Neopredmetena sredstva in dolgoro�ne aktivne �asovne 
razmejitve 1.409 

   
2.113 

   
1. Neopredmetena sredstva 1.409 

   
2.113 

   
2. Dolgoro�ne aktivne �asovne razmejitve - 

   
- 

   II. Opredmetena osnovna sredstva 1.895 
   

2.526 
   

III. Naložbene nepremi�nine - 
   

- 
   IV. Dolgoro�ne finan�ne naložbe - 

   
- 

   
1. Dolgoro�ne finan�ne naložbe, razen posojil - 

   
- 

   
2. Dolgoro�na posojila - 

   
- 

   
V. Dolgoro�ne poslovne terjatve - 

   
- 

   VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKORO�NA SREDSTVA 26.908 

   
22.848 

   
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge - 

   
- 

   
III. Kratkoro�ne finan�ne naložbe 7.269 

   
6.165 

   
1. Kratkoro�ne finan�ne naložbe, razen posojil - 

   
- 

   
2. Kratkoro�na posojila 7.269 

   
- 

   
IV. Kratkoro�ne poslovne terjatve 19.389 

   
16.384 

   V. Denarna sredstva 250 
   

298 
   

C. KRATKORO�NE AKTIVNE �ASOVNE RAZMEJITVE 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 30.212 
   

27.487 
   

A. KAPITAL 9.217 
   

10.485 
   

I. Vpoklicani kapital 10.000 
   

10.000 
   

II. Kapitalske rezerve - 
   

24 
   

III. Rezerve iz dobi�ka - 
   

- 
   

IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni �isti poslovni izid - 

   
- 

   VI. �isti poslovni izid poslovnega leta 783 - 
 

461 
   

B.
REZERVACIJE IN DOLGORO�NE PASIVNE �ASOVNE 
RAZMEJITVE - 

   
- 

   
1. Rezervacije - 

   
- 

   2. Dolgoro�ne pasivne �asovne razmejitve - 
   

- 
   C. DOLGORO�NE OBVEZNOSTI - 

   
- 

   
I. Dolgoro�ne finan�ne obveznosti - 

   
- 

   
II. Dolgoro�ne poslovne obveznosti - 

   
- 

   III. Odložene obveznosti za davek - 
   

- 
   �. KRATKORO�NE OBVEZNOSTI 18.495 

   
17.002 

   
I. Obveznosti vklju�ene v skupine za odtujitev - 

   
- 

   
II. Kratkoro�ne finan�ne obveznosti - 

   
- 

   
III. Kratkoro�ne poslovne obveznosti 18.495 

   
17.002 

   D. KRATKORO�NE PASIVNE �ASOVNE RAZMEJITVE 2.500 
   

- 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - SAŠA INKUBATOR D.O.O. ZA LETO 2009

Teko�e leto Preteklo leto
1. �ISTI PRIHODKI OD PRODAJE 38.916                13.309               

2.
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV  IN 
NEDOKON�ANE PROIZVODNJE -                         -                        

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

4.
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotov.poslovnimi 
prihodki) 56.558                31.600               

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 49.654                21.604               

a)
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter  stroški 
porabljenega materiala 578                     171                   

b) Stroški storitev 49.075                21.433               
6. STROŠKI DELA 40.463                22.783               
a) Stroški pla� 31.729                17.430               

b)
Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški 
pokoninskih zavarovanj) 5.108                  2.806                

c) Drugi stroški dela 3.625                  2.547                
7. ODPISI VREDNOSTI 631                     -                        
a) Amortizacija 631                     -                        

b)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih -                         

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih -                         -                        
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI -                         -                        
9. FINAN�NI PRIHODKI IZ DELEŽEV -                         -                        
a) Finan�ni prihodki iz deležev v družbah v skupini -                         -                        
b) Finan�ni prihodki iz deležev v pridruženih družbah -                         -                        
c) Finan�ni prihodki iz deležev v drugih družbah
�) Finan�ni prihodki iz drugih naložb -                         -                        
10. FINAN�NI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 42                       371                   
a) Finan�ni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 42                       371                   
b) Finan�ni prihodki iz posojil, danih drugim -                         -                        
11. FINAN�NI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 4                         2                       
a) Finan�ni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini -                         -                        
b) Finan�ni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 4                         2                       

12.
FINAN�NI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV 
FINAN�NIH NALOŽB

13. FINAN�NI ODHODKI IZ FINAN�NIH OBVEZNOSTI -                         -                        
a) Finan�ni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini -                         -                        
b) Finan�ni odhodki iz posojil, prejetih od bank -                         -                        
c) Finan�ni odhodki iz izdanih obveznic
�) Finan�ni odhodki iz drugih finan�nih obveznosti -                         -                        
14. FINAN�NI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 40                       -                        
a) Finan�ni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini

b)
Finan�ni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meni�nih 
obveznosti

c) Finan�ni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 40                       -                        
15. DRUGI PRIHODKI -                         2                       
16. DRUGI ODHODKI 6.000                  -                        
17. DAVEK IZ DOBI�KA -                         -                        
18. ODLOŽENI DAVKI -                         -                        

21.
�ISTI POSLOVNI IZID OBRA�UNSKEGA OBDOBJA (1+-
2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17+-18) 1.268 -                 897                   �

�
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V vednost:

ODGOVORI 
na vprašanja in pobude svetnikov, postavljena 

na 30. seji Sveta  MOV

Zap. št. 267 
Član sveta Anton DE COSTA je postavil naslednje vprašanje: 
1. Podal je vprašanje glede objekta Vila Bianca. Dejal je, 

da objekt, ki je starinskega izvora uporabljamo za »rušt«. 
Namesto lesa se namreč uporablja železo. Zanima ga, ali 
je to v skladu s pravili kulturne dediščine in zakaj so se 
tako odločili. 

Odgovor:
Za primarno nosilno strešno konstrukcijo Vile Bianca smo zaradi 
premoščanja razponov  uporabili kovinske nosilce. Mansarda 
Vile Biance se bo uporabljala kot večnamenski prostor, zato 
mora v prostor segati čim manj nosilnih elementov. Takšno 
stanje pa lahko dosežemo edino s kovinskimi nosilnimi elementi. 
Vsi ostali deli ostrešja bodo leseni, kot finalna kritina pa bo 
uporabljen bobrovec. Adaptacija Vile Bianca poteka v skladu s 
pravili stroke, saj je Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje k 
vsem projektnim rešitvam izdal soglasje.
Odgovor so pripravili v Uradu za stanovanjsko gospodarstvo

Zap. št. 268 
Članica sveta Maja HOSTNIK je postavila naslednji vprašanji: 
1. Zanimalo jo je, ali je res, da ponudniki na kmečki tržnici 

ne smejo prodajati svojih izdelkov, ker nimajo svoje 
proizvodnje. Če je to res, jo zanima, kakšna bo potemtakem 
ponudba v prihodnje. 

Odgovor bomo pripravili v prilogi.

2. Podala je vprašanje, kako tečejo zadeve glede Fakultete 
za glasbo in kje so se postopki ustavili.

Odgovor:
Akademijo za glasbo, članico Univerze v Mariboru, s sedežem 
v Velenju, je Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo 
ustanovil na redni seji oktobra 2009. Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo je zadolženo, da Vladi Republike 
Slovenije predlaga dopolnitev ustanovitvenega akta Univerze v 
Mariboru z novoustanovljenim zavodom. Dokončno odločitev 
o tej dopolnitvi pa mora sprejeti Državni zbor Republike 
Slovenije. 
Predvideni pričetek vpisa prve generacije študentov v študijske 
programe Akademije za glasbo je šolsko leto 2011/2012. V 
kolikor predloga sklepa za spremembo statuta Univerze v 
Mariboru na Vlado Republike Slovenije ne bo posredovalo v 
maju 2010, postopkov za akreditacijo študijskih programov 
Akademije za glasbo, po naši oceni, ne bo mogoče končati 
pravočasno. Kar pomeni, da se bo vpis prve generacije 
študentov odmaknil.
Mestna občina Velenje se je s pogodbo, ki je sestavni del 
Elaborata za ustanovitev Akademije za glasbo zavezala, da 
bo za delovanje Akademije za glasbo zagotovila prostore v 
Glasbeni šoli Velenje ter da bo do polnega financiranja študijskih 
programov Akademije za glasbo s strani Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo zagotavljala manjkajoča 
sredstva.
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe

Zap. št. 269 
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednje pobude: 

1. Podal je pobudo, da bi se lahko pri vstopu v Velenje 
postavila tabla, ki bi opozarjala, da smo bili najlepše mesto 
v Sloveniji. 

Odgovor:
Mestna občina Velenje je trenutno v fazi sprejemanja Odloka 
o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini 
Velenje. Za pripravo tega odloka je župan imenoval posebno 
delovno skupino, ki je sestavljena iz predstavnikov posameznih 
uradov. V odloku je potrebno določiti lokacijo predlaganih tabel, 
ki bi lahko stale samostojno ob vpadnicah v Velenje ali pa bi 
mogoče obvestilo o nagradi za najlepše mesto v Sloveniji bilo 
sestavni del obstoječih oznak (obeliskov)  ob vstopu v Mestno 
občino Velenje. Pobudo svetnika bo proučila tudi pristojna 
delovna skupina za oglaševanje in usmerjevalni sistem Mestne 
občine Velenje in podala najustreznejši predlog za postavitev 
teh oznak.
Odgovor so pripravili v Uradu za okolje in prostor

2. Kot vemo se bo delalo na jezeru kopališče, park, ampak, 
če pogledamo proti Šoštanju in TEŠ-u, vidimo dimnike in 
dim. Menda se lahko naredi parna zavesa, ki spreminja 
barve in bi morda lahko razmislili o tej opciji, da bi se 
zakrilo dimnike in dim. 

Odgovor:
Res je, da je s področja rekreacijskega območja »Jezero« v smeri 
proti Šoštanju moč videti silhueto objektov Termoelektrarne 
Šoštanj, ki nekatere občane precej moti, predvsem zaradi 
visokih dimnikov in dima ki se vali iz njih. Toda, če se ozremo 
tudi v druge smeri iz rekreacijskega območja »Jezero« 
ob Velenjskem jezeru, so opazni številni drugi industrijski 
objekti (Klasirnica, zračilni jašek in ostali industrijski objekti 
Premogovnika Velenje, industrijski objekti Gorenja z velikim 
regalnim skladiščem, industrijski objekti na območju Starega 
jaška, odlagališče pepela in produktov razžveplanja, številni 
daljnovodi …), ki so vse prej kot prijetni za oko. Žal živimo v 
Šaleški dolini, ki je v osrednjem delu polna različnih industrijskih 
objektov, ki dajejo delovna mesta številnim občanom. Živimo v  
industrijskem mestu, ki ne more biti tako urejeno kot na primer 
nacionalni park, kjer je neokrnjena narava glavna kvaliteta 
kulturne krajine. Vseh teh industrijskih objektov pač ni mogoče 
skriti z nekimi zavesami, ker so sestavni del krajinske silhuete 
mesta in njegove okolice. Enostavno se jih moramo navaditi kot 
sestavni Šaleške doline, čeprav bi v svoji okolici vsi raje imeli 
neokrnjeno naravo.
Potrebno pa je poudariti, da smo pri izdelavi Lokacijskega 
načrta za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju v veliki meri 
skušali z različnimi zasaditvami in zelenimi barierami čim bolj 
omiliti negativne vedute iz tega območja na okolico ter polepšati 
celoten izgled območja.
Predlagana parna zavesa, ki menda obstaja (nam namreč ni 
poznana), pa bi lahko le delno omejila pogled na objekte TEŠ-a, 
v rekreacijsko območje pa bi vnašala nov nenaraven element, 
ki bi po našem mnenju poslabšal celoten videz  rekreacijskega 
območja. Zato je po našem mnenju pri nadaljnjih ureditvah 
rekreacijskega območja »Jezero« posvetiti še več pozornosti 
krajinski ureditvi območja in jo pri posegih na tem območju tudi 
dejansko izvesti.
Odgovor so pripravili v Uradu za okolje in prostor
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3. Dal je pobudo, da naj se v Pesju pogosteje odvažajo 
komunalni odpadki ali pa naj se zraven da še kakšen 
kontejner. Krajani so zgroženi, ker veter raznaša smeti po 
njihovih parcelah, poleg tega pa po njih brskajo živali. 

Odgovor bomo pripravili v prilogi.

Zap. št. 270
Član sveta Jurij TERGLAV je podal naslednje pobude: 

1. Dal je pobudo, da se pri vrtcu na Prešernovi uredijo talne 
oznake. Tam namreč talnih oznak ni, čeprav bi naj bile 
neke prepovedi, zato prihaja do težav. 

Odgovor:
Talne oznake po mestu se že obnavljajo v teh dneh v sklopu 
spomladanske obnove talne signalizacije.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Dal je pobudo, da se uredi makadamski parkirni prostor na 
Jenkovi 11 oz. 9, ker je težko parkirati. 

Odgovor:
S predsednikom mestne četrti smo si že ogledali lokacijo za 
dodatno parkirišče. Dogovorili smo se, da se bodo s stanovalci 
dogovorili za dodatno lokacijo in predlog poslali na Urad za 
okolje in prostor, kjer jim bomo uredili, da se bodo parkirišča 
zarisala. Prav tako bo Urad za gospodarske javne službe izdal 
soglasje.  
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

3. Dal je pobudo, da se uredi javna razsvetljava na Kraigherjevi 
cesti od križišča s Prešernovo proti Standardu. 

Odgovor:
Na sestanku Uprave Mestne občine Velenje s člani Sveta MČ 
Levi breg - zahod marca 2010 je bilo dogovorjeno, da bomo za 
obnovo javne razsvetljave na Kraigherjevi cesti do Prešernove 
ceste v letu 2010 pripravili projektno dokumentacijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

Zap. št. 271
Član sveta Franc SEVER je podal naslednje vprašanje in 
pobudo:

1. Zanimalo ga je, zakaj ni na dnevnem redu Predloga sklepa 
o soglasju izplačila in Poročila Knjižnice Velenje. 

Odgovor:
Točki Poročilo o delu javnega zavoda Knjižnica Velenje za 
leto 2009 in Sklep o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost direktorju Knjižnice Velenje za leto 2009 smo 
prvotno uvrstili na dnevni red aprilske seje sveta Mestne občine 
Velenje. Svet Zavoda Knjižnica Velenje je obe točki obravnaval 
in sprejel na 9. seji sveta zavoda, ki je potekala 9. marca 2010, 
potrditev zapisnika pa je bila predvidena na 10. seji sveta 
zavoda, 13. aprila 2010. Ker smo za pripravo obeh točk za sejo 
Sveta MOV potrebovali sklep sveta zavoda oziroma potrjen 
zapisnik, gradivo za sejo sveta pa je bilo potrebno posredovati 
do 31. marca 2010, smo točki prestavili na majsko sejo sveta. 
Potrjen zapisnik smo pridobili šele po 13. aprilu 2010, torej po 
roku, ki je bil določen za oddajo gradiva za Svet Mestne občine 
Velenje. 
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe

2. Zahvalil se je za odgovore vendar pravi, da naj službe 
ne dajejo zavajajočih odgovorov. Npr. v odgovoru piše, 

da se komunalni prispevek za Trebušo izračunava, 
vendar je komunalni prispevek plačal Turnšek. Prosi, 
naj se točno odgovarja na vprašanja. Poleg tega želi, da 
mu glede komunalnega prispevka odgovarja urad in ne 
Komunalno podjetje. Komunalno podjetje ni zaračunavalo 
komunalnega prispevka v Črnovi, to je bilo sprejeto na 
MOV, zato naj odgovore daje urad.

Odgovor:
Pilon center Trebuša ali okrajšano PC Trebuša - Izračun 
za komunalni prispevek je v pripravi. Investitor je Toming 
Consulting d.o.o. 

Nakupovalni center Trebuša – vzhod ali NC Trebuša  - 
Komunalni prispevek za ta objekt je bil plačan v treh delih 
in skupaj znaša 491.775,84 evrov. Plačnik komunalnega 
prispevka za ta objekt sta Elektro Turnšek, d. o. o., (438.593,52 
evrov) in WG projektiranje investiranje in inženiring, d.o.o. iz LJ 
(53.182,32 evrov).
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

Zap. št. 272 
Članica sveta Tatjana STRGAR je podala naslednje pobude 
in vprašanja: 
1. Zanimalo jo je, če je predviden za KS Plešivec še kakšen 

dodaten kontejner. Zdaj namreč vozijo tja smeti tudi iz 
okolice, zato je nenehno polno. Lahko bi se tudi pogosteje 
odvažalo smeti. 

Odgovor:
Iz pobude svetnice ni jasno za kateri kontejner gre. Občani 
imajo svoje zabojnike za odvoz mešanih komunalnih odpadkov. 
S krajevno skupnostjo potekajo dogovori glede preureditve 
režima pri odvozu kontejnerja na pokopališču in ločenega 
zbiranja sveč, ki se bo uvedlo, ko bodo izdelani vozički za 
zbiranje sveč.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Dala je pobudo, da bi se pogosteje pregledovalo parkirna 
mesta, ki so namenjena invalidom. Še posebej je to 
problematično pri ZD Velenje, kjer ostali parkirajo na ta 
mesta, ker je zelo zasedeno.

Odgovor:
Občinski redarji dosledno nadzirajo parkirna mesta za invalide 
in zoper kršitelje dosledno ukrepajo. Tovrstne kršitve so na 
prvem mestu prioritet dela medobčinskega redarstva (da je 
naše delo uspešno nam je potrdila tudi Zveza društev invalidov 
Slovenije na okrogli mizi v Šmartnem ob Paki, kjer so invalidi 
sami potrdili, da je mesto Velenje eno redkih, kjer so invalidska 
mesta prosta, čeprav bi si želeli, da bi jih bilo več). 4. marca 
2010 so občinski redarji opravili tudi popis vseh parkirnih mest 
za invalide v mestu Velenje (teh je 74), kjer so popisali tudi 
vse pomanjkljivosti (manjkajoča vertikalna ali slabo vidna talna 
signalizacija). Popis smo predali v reševanje upravljavcu cest. 
Ob popisu smo tudi opravili kontrolo upoštevanja predpisov 
parkiranja na teh parkirnih mestih, pri čemer so na vseh ob 
dveh nadzorih ugotovili le 2 kršitvi. Z ukrepi zoper kršitelje na 
parkirnih mestih za invalide bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja 

3. Dejala je, da je bil v KS Plešivec sestanek glede 
problematike KS, kamor je bila povabljena tudi sama. 
Sestanek je bil 30. marca, prav tako je bilo tega dne dano 
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na pošto tudi njeno vabilo, zato ga je dobila dan kasneje in 
se sestanka ni mogla udeležiti. 

Odgovor:
Od 9. marca 2010 dalje potekajo po krajevnih skupnostih (KS) 
in mestnih četrtih (MČ) skupni sestanki predstavnikov sveta 
KS in MČ, Komunalnega podjetja Velenje in občinske uprave. 
Razpored sestankov smo pripravili na Referatu za ODO 
in ZIR. Za sestanek v KS Plešivec, ki je bil 30. marca 2010 
smo naredili vabila že 11. marca 2010. Vabila je članom sveta 
razdelil predsednik sveta KS Plešivec. Naknadno je iz KS Stara 
vas prišla pobuda, da bi na skupne sestanke v KS in MČ vabili 
tudi predstavnike Sveta Mestne občine Velenje, v kateri imajo 
stalno prebivališče. Zato smo na Referatu za ODO in ZIR v 
petek, 26. marca 2010, vabilo popravili  ter ga za sestanek v 
KS Plešivec poslali tudi občinski svetnici Tatjani Strgar. Vabilo 
je bilo poslano v upanju, da ga bo prejela že v soboto. Kako je 
vabilo prišlo na pošto šele 30. marca 2010 je zaradi časovne 
odmaknjenosti težko ugotoviti. Zaradi napake pri dostavi pošte 
se občinski svetnici Tatjani Strgar iskreno opravičujemo.  
Odgovor so pripravili na Referatu za ožje dele občin in zaščito 
in reševanje

Zap. št. 273 
Član sveta Andrej KUZMAN je postavil naslednji vprašanji: 
1. Zanima ga, kako je z urejenostjo ekoloških otokov po 

krajevnih skupnostih. To vprašanje je postavil že jeseni in 
takrat dobil dogovor, da bo zadeva urejena do 1. marca. V 
KS Kavče se od takrat ni nič spremenilo in sprašuje, kdaj 
se bo. 

Odgovor:
Oblikovana je delovna skupina, ki spremlja težave na terenu in 
predlaga ukrepe in bo obravnavala tudi zbiralnice v KS Kavče.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Pravi, da Velenje še vedno nima obeležja partnerskih 
mest. Zanima ga, če bo in kdaj. 

Odgovor:
Mestna občina Velenje pripravlja obeležje partnerskih mest 
Velenja in sicer na Titovem trgu okoli »vetrovnice«. Ta izvedba 
je po oceni Urada za okolje in prostor najbolj smiselna,  estetska 
ter najmanj ovira promet na trgu oziroma kakršnokoli postavitev 
začasnih objektov.

Projekt predvideva vgradnjo »mesingastih« imen pobratenih 
mest v asfalt glede na njihovo zemljepisno smer (S, SV, J, JZ 
…) merjeno iz centra zvezde. Predlog je, da bi do vsakega 
imena mesta vodila tanka medeninasta črta.
Odgovor so pripravili v Uradu župana in splošnih zadev

Zap. št. 274 
Član sveta Ivan JANEŽIČ je postavil naslednje vprašanje: 
1. Zaradi zakonskih obveznosti bo potrebno v vseh stavbah 

namestiti merilnike porabe toplotne energije in kasneje 
tudi vodomere za vsako stanovanje. Zanima ga, ali 
bodo podane s strani Komunalnega podjetja smernice 
za poenotenje teh odčitavanj vsaj upravnikom, ali bo to 
prepuščeno posameznim hišnim svetom. 

Odgovor:
Enotnih smernic ni mogoče izvesti, ker ima vsak objekt svoje 
instalacije. Komunalno podjetje Velenje ima za vsak objekt 
smernice za vgradnjo merilnikov in prikaz montaže števcev, ki 
bodo posredovane upravnikom objektov.

Odgovor so pripravili v Uradu za stanovanjsko gospodarstvo

Zap. št. 275 
Član sveta Herman ARLIČ je podal naslednji pobudi: 
1. Dal je pobudo glede daljnovoda 110 kilovoltov, ki prečka 

»enojčke« in rezervni nogometni prostor.  Bilo bi prav, če bi 
poskusili s kablovodom, ki bi ga lahko speljali po bližnjici. 

Odgovor:
Pobuda je bila posredovana Elektro-Slovenije, d.o.o..
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Dal je pobudo, da bi bilo bolj usklajeno delo med MOV 
in državo. Moti ga, da državne inštitucije pridejo v KS in 
o tem ne obvestijo občine in ta, če vprašaš,  ne ve, kaj 
te inštitucije na nekem prostoru pravzaprav delajo, npr. 
na področju cest ali vodovoda. Pav bi bilo, da obvestijo 
občinske organe in ti potem lahko obvestijo krajevne 
skupnosti. 

Odgovor:
Državni organi so samostojni pravni subjekti in se samostojno 
odločajo o svojih aktivnostih. Smo pa na ministrstva že apelirali, 
da o vseh aktivnostih, ki se bodo odvijale na področju mestne 
občine Velenje najprej obvestijo občino. Odgovorni na občini pa 
bodo potem naprej obvestili predsednike krajevnih skupnosti.
Odgovor so pripravili v Uradu župana in splošnih zadev

Zap. št. 276 
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednji pobudi: 
1. Podal je pobudo glede ekoloških otokov. Ta mesec smo 

v fazi spremljanja aktivnosti na teh otokih. Predviden je 
reden odvoz s teh otokov in tam, kjer so kante polne v tem 
mesecu še ne bomo prišli do pravih podatkov o tem, koliko 
smeti se tam dejansko odloži. 

Odgovor:
Od 19. aprila 2010 se vrši zbiranje in prevoz kovinske in 
plastične embalaže skupaj. S tem so se  povečale frekvence 
odvoza. 
Poleg tega pa je podjetje Pup Saubermacher z notranjo 
reorganizacijo še povečal frekvenco odvoza papirne in plastične 
embalaže v zbiralnicah za individualno gradnjo, in sicer iz 14 
dnevnega odvoza na tedenski odvoz.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe

2. Dal je pobudo glede ekološkega otoka, ki se je prestavil v 
Vinski Gori. Tam je potrebno zamenjati posode za večje, 
ker se napolnijo v enem dnevu. 

Odgovor:
Oblikovana je delovna skupina, ki spremlja težave na terenu in 
bo predlagala ukrepe. Obravnavali bodo tudi zbiralnice v Vinski 
Gori.
Zabojniki za ločene frakcije v velikosti 660 litrov je izvajalec že 
naročil in se bodo postopoma zamenjale, in sicer tam, kjer se 
je pokazala največja potreba oz. težava z večjimi količinami 
ločenih frakcij. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javen službe

Zap. št. 277 
Članica sveta Katarina PRAZNIK je podala naslednje vprašanje 
in pobudo:
1. Podala je pobudo, da bi se glede nepremičnin, ki niso 

urejene, lastnike prisililo, da jih prodajo ali naredijo 
kaj drugega tako, da bi jim zaračunali dvojno stavbno 
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zemljišče, tako kot je to storila Občina Maribor. Zanima jo, 
ali je to zakonsko mogoče storiti. 

Odgovor bomo objavili v prilogi.

2. Še vedno jo zanima, ali res v naši lokalni skupnosti ni 
potreb oziroma izraženih želja staršev glede bivalnih enot 
za osebe s posebnimi potrebami. 

Odgovor:
Potrebe po bivalni enoti za osebe z motnjo v duševnem razvoju 
smo med uporabniki storitve Varstvo delovnega centra SAŠA 
preverjali septembra 2009. Iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno 
ob Paki sta bili izraženi 2 potrebi, kar je bistveno premalo, da bi 
v občini Velenje pričeli aktivnosti za ustanovitev bivalne enote. 
Več potreb je bilo izraženih v enotah v Žalcu in Mozirju, zato 
že potekajo aktivnosti za izgradnjo Bivalne enote Varstveno 
delovnega centra SAŠA v občini Mozirje. Zaključek gradnje 
in selitev v novo organizacijsko enoto Bivalna VDC SAŠA bo 
najkasneje v septembru 2011. 
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe


