
Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, 15/06-UPB1 in 22/08)

sklicujem

7. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 19. aprila 2011, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ s.r.

4. april 2011 Številka: 05

glasilo št. 05
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PREDLOG

ZAPISNIK 6. SEJE
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 22. 
3. 2011, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 13.15.  

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 27 članov in je svet 
sklepčen. 

Člani sveta so za 6. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:

- Glasilo št. 4 in Priloge h glasilu št. 4/1
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 

opombami
- Predlog za razširitev 6. seje Sveta Mestne občine Velenje
- Predlog Sklepa o imenovanju člana v multidisciplinarni tim 

za preprečevanje nasilja v družini pri Centru za socialno 
delo Velenje

- Predlog Ugotovitvenega sklepa  o prenehanju mandata 
članu Komisije za pripravo statuta      občine, poslovnika 
sveta in pravna vprašanja

- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe;
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo;
- Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 

sveta in pravna vprašanja
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja
- Zapisnik Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva 

in občinske inšpekcije
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 6. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.  Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2.  Vprašanja in pobude članov sveta
3.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v multidisciplinarni tim 

za preprečevanje nasilja v družini pri Centru za socialno 
delo Velenje 

4.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 
javnega dobra (Rožič) 

5.  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 

6.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. 

7.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Velenje (skrajšani 
postopek) 

8.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in varstvo javnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje (skrajšani 

postopek) 
9.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, 
nad Stanetovo cesto v Velenju 

10.  Osnutek Odloka o splošnem redu v Mestni občini Velenje 
11.  Letno poročilo Policijske postaje Velenje 
12. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in 

varstvo okolja za leto 2010 
13.  Poročilo o uresničevanju programa varnosti v cestnem 

prometu SPV Mestne občine Velenje za leto 2010 
14.  Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za 

preprečevanje zasvojenosti z drogami za leto 2010 
15.  Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline v 

letu 2010 
16.  Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija v 

letu 2010 
17.  Letno poročilo Regijskega študijskega središča za leto 

2010 in Letni delovni načrt Regijskega študijskega središča 
za leto 2011

18. Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi 
tako, da se:

- na 4. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o 
prenehanju mandata članu Komisije za pripravo statuta 
občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja

- na 19. točko uvrsti Predstavitev idejne zasnove ureditve 
Tržnice Velenje

Ostale točke se preštevilčijo.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se: 
- na 4. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o 

prenehanju mandata članu Komisije za pripravo statuta 
občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja.

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

Prisotnih je bilo 31 članov sveta
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se: 
- na 19. točko uvrsti Predstavitev idejne zasnove ureditve 

Tržnice Velenje

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

Župan Bojan KONTIČ je predlagal da se po skrajšanem 
postopku obravnavata  naslednji točki:
- 8. točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Velenje  
- 9. točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvo javnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
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Prisotnih je bilo 32 članov sveta
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava naslednja točka: 
- 8. točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Velenje  

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

Prisotnih je bilo 32 članov sveta
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava naslednja točka: 
- 9. točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvo javnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje

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

Član sveta Franc SEVER je dejal, da ni bila dana možnost 
umika točke z dnevnega reda. Podal je predlog, da bi se 
z dnevnega reda umaknila 7. točka - Predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega 
podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih 
dejavnosti, p. o., in sicer zato, ker je ostalo na tem področju še 
veliko neodgovorjenih vprašanj. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da 
se z dnevnega reda umakne 7. točka - Predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega 
podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih 
dejavnosti, p. o. 

Za predlog je glasovalo 12 članov sveta, 18 jih je bilo proti.
Predlog ni bil sprejet.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 6. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o imenovanju člana v multidisciplinarni tim 

za preprečevanje nasilja v družini pri Centru za socialno 
delo Velenje

4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članu Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta 
in pravna vprašanja

5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 
javnega dobra (Rožič)

6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa načrta 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2011 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Velenje (skrajšani 
postopek)

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in varstvo javnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje

10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, 
nad Stanetovo cesto v Velenju

11. Osnutek Odloka o splošnem redu v Mestni občini Velenje 
12. Letno poročilo Policijske postaje Velenje
13. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in 

varstvo okolja za leto 2010
14. Poročilo o uresničevanju programa varnosti v cestnem 

prometu SPV Mestne občine Velenje za leto 2010
15. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za 

preprečevanje zasvojenosti z drogami za leto 2010
16. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline v 

letu 2010
17. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija v letu 

2010
18. Letno poročilo Regijskega študijskega središča za leto 

2010 in Letni delovni načrt Regijskega študijskega središča 
za leto 2011

19. Predstavitev idejne zasnove ureditve Tržnice Velenje
20. Odgovori na pobude in vprašanja

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine 

Velenje

Razprave ni bilo.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 5. seje Sveta Mestne občine 
Velenje.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Član sveta Ignac NOVAK je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Pohvalil je dejstvo, da je župan končno sprejel branjevke in 

branjevce, čeprav bi moral biti ta sestanek opravljen že v 
prejšnjem mandatu.

2. Dejal je, da je koncesionar ugotovil, da z odsekom v 
Kavčah, o katerem je govoril na prejšnji seji, ni nič narobe 
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in zato ne predstavlja nobene nevarnosti za promet, čeprav 
se je cesta posedla že za več centimetrov.

3. Dejal je, da je redni strokovni nadzor ugotovil, da obstajajo 
nepravilnosti v reševalni službi Zdravstvenega doma 
Velenje. Glede tega je postavil naslednja vprašanja: Kaj je 
ugotovil pregled in kaj je na osnovi nepravilnosti naredila 
ustanoviteljica MOV, kakšno je bilo ukrepanje vodstva 
zavoda in kako je MOV zaščitila občane pred nepravilnostmi 
v reševalni službi.

Član sveta mag. Jurij TERGLAV je podal naslednji pobudi:
1. Dejal je, da je bilo Velenje že večkrat izbrano kot najlepšo 

mesto, zato je predlagal, da bi nekje na vhodu v Velenje 
postavili z rožami ponazorjen grb Velenja.

2. Dejal je, da je na gradbišču od Trebuše naprej deponija 
zemlje, vendar pa je ta deponija že višja od napeljave, zato 
sprašuje, ali je to dovoljeno in kako dolgo bo ta zemlja še 
tam.

Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Glede toplotne infrastrukture je dejal, da sneg na toplovodu 

takoj izgine in so tako zaradi slabe izolacije velike izgube 
energije. Zanima ga, kdaj bodo v MOV začeli s sanacijo, saj 
gre za tehnološko sramoto. Poleg tega ga zanima, ali imajo 
kakšne izračune, kaj pomeni tako izgubljena energija in če 
imajo izdelane kakšne ukrepe za zmanjšanje izgube.

2. Dejal je, da se glede 3. razvojne osi stvari močno zapletajo. 
Zanima ga, ali imajo kakšen plan B, saj izgleda, glede na 
to, kako se stvari odvijajo, da se bo prej začel graditi južni 
del, kar pa bi bila za Velenje katastrofa.

3. Podal je pobudo, da bi se v OC Trebuša zdaj, ko se sanira, 
dali v zemljo tudi kabli, ki so sedaj zunaj. Poleg tega 
sprašuje, ali je tam postopek denacionalizacije že končan, 
da bi se tam lahko kaj naredilo.

4. Podal je pobudo, da se čim prej nekaj uredi glede zelenice 
pri Mercatorju, saj se ljudje tam vozijo kar čez zelenico in je 
zato vse razrito.

5. Dejal je, da je v garažni hiši Mercator centra spodaj prava 
poplava, zato sprašuje, ali se je MOV že  pogodila z 
gospodom Ročnikom. Sprašuje, ali mu je bilo že izplačano, 
kakšna je bila cena enega boksa in kdo bo sedaj to 
saniral.

6. Ker je bila zaključena prva faza reorganizacije občinske 
uprave sprašuje, kakšna bo druga faza in kaj to pomeni za 
same občane.

7. Že nekaj let nazaj je podal pobudo, da bi bili taksiji v 
Velenju vsi enotne barve, vendar mu je bilo odgovorjeno, 
da se čaka na državni odlok, po katerem naj bi to veljalo za 
celotno Slovenijo. Zanima ga, če je do tega odloka že prišlo 
in daje pobudo, da se tako uredi tudi v Velenju.

8. Dejal je, da med tednom po 11. uri zvečer ne moreš v 
Velenju poklicati nobene taksi službe, ker ponoči ne delajo. 
Podal je pobudo, da bi se naredila neka tabela, da bi vedno 
kdo med tednom vozil tudi ponoči. 

9. Možno je bilo zaslediti, da naj bi glede financiranja za 
Evropsko prestolnico kulture Velenje izpadlo. Bilo je 
rečeno, da bodo sredstva dobili in ga zanima, ali je že 
kaj več narejenega na tem področju oz. ali smo dobili kaj 
sredstev.

 Članica sveta Majda GABERŠEK je postavila naslednji 

vprašanji:
1. Zanima jo, ali je možno, da bi se župani vseh treh občin 

dobili in se pogovorili o objektu Smrečina v Topolšici. Objekt 
je zelo lep in bi ga bilo smiselno adaptirati. Ker letos poteče 
mandat direktorju Bolnišnice Topolšica in tudi njihovemu 
svetu, bi bilo smiselno, da bi o tej zadevi kaj rekli še v 
sedanji sestavi. 

2. Vprašala je, ali se da kaj urediti na Partizanski cesti pri tistih 
dveh semaforjih, saj je tam namreč ovirana pretočnost. 
Gori rdeča luč, na drugi strani pa ni žive duše. Smiselno bi 
bilo spremeniti signalizacijo, da bo pretočnost večja.

Član sveta Anton DeCOSTA je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Glede pomoči redni redarski službi s strani redarske službe 

na področju obeh jezer, kar je predlagal na prejšnji seji, 
je dobil odgovor, da dodatne pomoči ne rabijo, da nimajo 
pooblastil  in bi bili samo prisotni. Meni, da bi bila njihova 
skupna učinkovitost zelo velika, še posebej v primerih, ko 
je npr. potrebno pristopiti k skupini s spuščenimi pitbuli in jih 
kaznovati.

2. V zvezi s pobudo glede športa, športnih prireditev in 
objektov se zahvaljuje za pozitiven odgovor in  predlaga, 
da se ta zadeva realizira čim prej in da se v kratkem sproži 
neka obširna razprava. 

3. Zanima ga, zakaj je pešpot zebra proti novemu Mercatorju 
samo na eni strani in ne na obeh.  Še posebej je to problem, 
ko so kakšne večje prireditve in se iz Rdeče dvorane usujejo 
ljudje, imajo pa samo en prehod. V načrtu je bil predviden 
na drugi strani steklen stolp z dvigalom ter steklen most  in 
ga zanima, zakaj to ni bilo realizirano.

4. Dejal je, da se bliža leto 2013 in s tem Univerzijada. 
Smučarski klub Velenje je v igri, da se uvrsti v skokih, 
vendar bi bilo potrebno skakalnico modernizirati na K 95, 
saj bi tako omogočala vsa olimpijska in druga tekmovanja, 
kot stara pa je neuporabna in ne služi nikomur.  Potrebno 
bi jo bilo modernizirati in kot taka bi bila v ponos samemu 
mestu. 

5. Zanima ga, kaj je z gradnjo 50-metrskega bazena, ki je bil 
načrtovan pod Kinta Kunte.

6. Dejal je, da je bil na okrogli mizi sprejet pomemben 
sklep, da bo vse raziskave, ki bodo povezane z dodatnim 
raziskovanjem tega, ali ima rudnik zadostne zaloge 
premoga, plačal tisti, ki jih je naročil. Nemško podjetje 
je ugotovilo, da je zalog celo več in da je zaradi izredno 
modernega pridobivanja premoga zagotovljena tudi 
konkurenčnost cene premoga. Raziskava bo stala preko 
100.000 EUR, to naj bi plačal HSE, čeprav vemo, da jih 
je naročil Golobič s svojo ministrico, zato meni, da bi bilo 
potrebno njim izstaviti račun.

7. Sprašuje, ali bodo kaj ukrepali v zvezi z izredno sovražnim 
in nerazumljivim govorom, ki ga je imela ministrica Radičeva 
v Bruslju na račun projekta Blok 6. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se z ocenami strinja. 
Podobna vprašanja je sam zastavil ministrici kot poslanec 
in čaka na odgovore. Na eni prvih sej ga je gospod Letonje 
vprašal, kdo je župan v MOV. Glede na to, kako si kdo prizadeva 
za izgradnjo bloka 6,  verjetno ni treba posebno povedat, da 
je vložena pobuda za referendum, katere podpisniki so člani 
stranke gospoda Letonje in to je njegov odgovor na vprašanje, 
kdo je župan.
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Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Izpostavil je problem litoželeznih pokrovov na Šembriški 

24a, Šembriški 24 in Šmarški cesti in pa na križišču med 
Šmarško in Graškogorsko. Ti pokrovi namreč zelo ropotajo, 
če se pelješ čez. Daje pobudo, da se apelira na tiste, ki so 
odgovorni, da to uredijo. 

2. Sprašuje, kako daleč so stvari glede pločnika v Starem 
Velenju iz trga do Glavnika. Verjame, da sredstev ni in da 
letos tega ne bo, vendar meni, da bi bilo potrebno počasi k 
temu pristopiti in to rešiti.

3. Glede odgovora o smučišču in pošte, ki so jo dobili od 
gospe Lempl je dejal, da bi bilo potrebno poslati dopis in 
odgovoriti, da občina ni zainteresirana za nakup zemljišča.

4. Vesel je, da je tržnica prišla na dnevni red.
5. Glede Zdravstvenega doma Velenje je izpostavil problem, 

da hkrati vozijo dializne bolnike in tiste s poškodbami, 
čeprav dobijo za prevoz dvakrat plačano. Tako jih vozijo 
po vseh hribih, kar ni prijetno za tiste s poškodbami. Glede 
na vse slišano, se zaposleni tam bojijo spregovoriti in si 
upajo napisati samo pisma bralcev. Podal je pobudo, da 
se stvari uredijo v dobrobit pacientov in predlaga, da se na 
eno prihodnjih sej uvrsti ta problematika in se o tem odkrito 
spregovori.

Članica sveta Terezija JAKLIČ je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Pohvalila je mladince, ki so uredili drsališče in hkrati 

pozvala Dimitrija Amona, da do prihodnjič napiše nekaj o 
teh rezultatih in o tistih, ki so tam sodelovali.

2. Glede problematike parkirnih mest Medobčinske zveze 
invalidov je dejala, da sredstev za nakup dveh parkirnih 
mest nimajo. Glede na to, da je bilo sodelovanje med 
njimi in MOV vedno korektno, sprašuje, ali jim lahko tokrat 
prisluhnejo in skupaj najdejo rešitev.

3. Modre cone so potisnile voznike na Tomšičevo in na 
parkirni prostor pred OŠ MPT, zato imajo sedaj starši in 
učitelji probleme. Vodstvo šole opozarja tudi na problem 
tistih, ki se pred vhod pripeljejo kar po pešpoti in kolesarski 
poti in tako ogrožajo ene in druge. Poleg tega je dejala, da 
pešpot, ki povezuje Tomšičevo in Kidričevo cesto od OŠ 
14. divizija potrebuje luči, ki že lep čas ne gorijo.

4. Dejala je, da ima glede izobešanja zastav naša ustava 
določena pravila in normative, zato je podala pobudo, da 
se ustanovi komisija, ki bo pregledala, kakšne zastave 
visijo na uradnih ustanovah. Obledele in raztrgane zastave 
nebi smele viseti nikjer, izstopa predvsem Vegrad.

5. Sprašuje, ali so možni prekopi iz pokopališča Šmartno v 
Podkraj in kdo izda dovoljenje za to. Neka občanka je že 
pred dvema letoma podala vlogo, vendar odgovora še ni 
dobila. 

Član sveta Rafael GORŠEK je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Glede kanalizacije v Zgornjem Šaleku je bilo predvideno, 

da bo projekt končan že v letu 2010, zdaj je leto 2011 in od 
tega ni še nič. Čas je, da krajani dobijo konkretne odgovore, 
kdaj se bo izgradnja kanalizacije začela.

2. Izpostavil je problematiko ceste v Zgornji Šalek-Lipje, 
kjer so razmere nevzdržne. Obnova je predvidena sicer 
leta 2011, vendar meni, da glede na razmere to ne bo 
realizirano tako hitro, zato je izpostavil predvsem dve 

problematični lokaciji: Cesta na Vrtače pri Šifrer Pavliju, 
kjer je vsakodnevno ogromno kamenja, zato si je potrebno 
to lokacijo ogledati, ker je nevarna, in pa ovinek v Zgornjem 
Šaleku proti Bevčam, saj je v času deževja tam prava 
poplava in je cesta praktično neprevozna. Ti lokaciji bi bilo 
potrebno predčasno sanirati, če ne bo izvedena generalna 
obnova ceste.

3. Glede naselja Lipa je izpostavil problem dostopa v primeru 
požara na Gorici v območju Živkoviča. Gre za resen 
problem, ker zaradi tistega krožišča oz. ovire tam gasilci s 
cisterno težko pridejo mimo, zato je potrebno razmisliti, kaj 
tam narediti.

4. Ob cesti na Lipo je potrebno narediti pločnik in krajani bi 
radi vedeli, ali je to v planu in če se bo izvedlo.

5. Dejal je, da ploščad na Lipi služi kot prostor za kontejnerje 
in zato je potrebno prostor primerno enotno urediti kot 
povsod drugod.

6. Dejal je, da krajani Lipja nasprotujejo kurjenju kresa na 
Gorici. Nihče jih ne vpraša, če se s tem strinjajo in pravijo, 
da je to zgolj v interesu funkcionarjev sveta KS. Sprašujejo, 
koliko časa se bo še dovoljevalo kurjenje.

Član sveta Andrej KUZMAN je podal naslednji pobudi:
1. Glede Zdravstvenega doma Velenje je predlagal, da 

sprejmejo sklep, da se do naslednje seje pripravi ustrezno 
poročilo in da se predstavijo vse strani te problematike.

2. Dejal je, da so pred 14 dnevi dobili vabilo za otvoritev 
novega jaška. Dogodek je odpadel, ker predsednik vlade 
ni mogel priti. Sprašuje, ali čakamo na predsednika vlade, 
ali pa je morda bila otvoritev narejena že brez njegove 
vednosti.

Član sveta Rolando KALIGARO je podal naslednji pobudi:
1. Dejal je, da so ob Kersnikovi cesti nasproti bivših samskih 

domov parkirni prostori, tam pa ni nobenega pločnika. Na 
drugi strani je pločnik, prehod za pešce pa je od tega prvega 
parkirnega prostora oddaljen kar 15, 20 parkirnih prostorov, 
zato je tam zelo nevarno. Predlaga, da se tam na eni strani 
naredi nek pločnik, da se  lahko normalno pride do prehoda 
za pešce.

2. Že na prejšnji seji je postavil vprašanje glede certifikatov 
in standardov, ki jih Komunalno podjetje navaja v svojih 
poročilih, vendar ti niso več veljavni oz. so potekli, odgovora 
pa ni dobil. Zanima ga, kako je s tem.

Član sveta Adnan GLOTIĆ je podal naslednjo pobudo:
1. Predlagal je, da se ob igriščih, ki so prosto dostopna uredi 

kakšen pitnik za vodo.

Član sveta Ludvik HRIBAR je podal naslednji pobudi:
1. Glede ankete, ki jo je pošiljaj PUP meni, da je sicer 

pohvalno, da jih zanima mnenje občanov, vendar glede na 
to, da gre za čas, ki še močno kaže posledice zime meni, 
da je še prezgodaj, da bi lahko pohvalili njihovo delo. Ceste 
so polne peska, pometa pa se malo ali nič. Morda bi bil 
primernejši čas tam konec maja.

2. Pridružuje se mnenju glede zastav. Izpostavil je zastavo na 
OŠ MPT, ki je sramotna. To je za tak zavod zelo neprimerno, 
prav tako so problematične zastave pred policijo in pred 
trgovskimi centri. 
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Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Dejal je, da je sistem parkiranja v Mercator centru neurejen 

in ga zanima, kdaj bo to parkiranje zaživelo. 
2. Približuje se očiščevalna akcija, zato je pozval upravo, da 

se resno pristopi k temu projektu. Po izkušnjah iz lanskega 
leta se je več pozornosti dalo pogostitvi kot pa samemu 
odvozu smeti.

3. Postavil je vprašanje, ali je na državnem nivoju že uredba 
za enotno barvo kant za ločeno zbiranje odpadkov in 
zanima ga, če se bomo temu pridružili tudi v Velenju.

Član sveta Robert BAH je podal naslednji pobudi:
1. Glede eksplozije v elektro jašku je bil izveden ogled s strani 

MOV in ugotovili so, da ni vidnih poškodb. Vidne poškodbe 
pa so, ker najemnik tega še ni popravil. Imajo tudi slike 
poškodb, zato ga čudi taka ugotovitev s strani pristojnih 
služb.

2. Dejal je, da je krožišče pod skakalnico še vedno nevarno, 
še posebej za nekoga, ki ni iz Velenja. Glede na to, da je 
tam verjetno tedensko velike zvite pločevine bi bilo potrebno 
krožišče tako urediti, da bi bilo za vsakega razumljivo, kako 
tam voziti.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da je glede projekta Blok 
6 poslanska skupina SNS sicer res dala pobudo za referendum, 
vendar to nima nobene veze s tem, da je on iz iste stranke in 
podpira projekt. Poleg tega meni, da je župan želel stvar tako 
obrniti, kot da so proti projektu, v samem DZ pa so ravno iz 
županove poslanske skupine prihajala najbolj žgoča vprašanja 
glede bloka 6. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v 

multidisciplinarni tim za preprečevanje nasilja v 
družini pri Centru za socialno delo Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Član sveta Andrej KUZMAN je postavil vprašanje, zakaj 
poteka imenovanje člana v mulitidisciplinarni tim na isti način 
kot imenovanja v razne odbore, svet zavodov ipd. Tukaj gre 
za profesionalen tim, kjer se zbirajo strokovnjaki in se mu 
zdi predlaganje na takšen način, ko lahko člana predlagajo 
posamezni svetniki ali svetniške skupine nerazumljivo. Samega 
izbora kandidata ne bo komentiral, saj je sam predlagal osebo, 
ki je KVIAZ ni potrdil. Meni, da ge tukaj za zadevo, za katero 
je potreben nek razpis in Svet le potrdi odločitev, zato za ta 
predlog ne bo glasoval.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, saj je 
tudi na KVIAZ-u glasoval zanj. Dejal je, da lahko oseba, ki vodi 
nek postopek tudi imenuje. Predlagali so osebo, ki dela na tem 
področju in ima vse reference. Obe sta jih pravzaprav imele, 
odločili pa so se za osebo, ki je v tej dolini nova, to pa zato, ker 
je taka oseba manj vezana na dolino in medsosedske špetirje 
in želi imeti mnenje večih strani. Pomembno pa je poudariti, da 
bo ta oseba, ki smo jo izglasovali, zgolj pomagala in sodelovala 
pri odločitvah. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da so imeli dva 
strokovnjaka. Meni, da je izbor dober in niso naredili nobene 
napake. Ne dvomi, da bo ta skupina dobro delovala in pomagala 
direktorici pri delu. Seveda se lahko postavi vprašanje, ali je 
prav, da člane predlagajo politične stranke in ne stroka, vendar 
v tem primeru lahko pove, da je izbor dober.

Član sveta Bojan ŠKARJA je odgovoril, da je bila pobuda, 
ki je prišla s strani Centra za socialno delo dana Uradu za 
negospodarske javne službe in ta je ocenil, da naj postopek 
izbire v tim vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Zato so ta postopek vodili oni, poudarjali pa so, 
tudi v dopisu vodjem svetniških skupin, da gre tukaj izključno 
za strokovno osebo in strokovno vprašanje. Navedli so tudi, kaj 
v zvezi s tem predvideva pravilnik in so tako poskušali že prej 
izključiti kakršnokoli politično odločanje.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je bil glede razprave o 
tem vprašanju na Sosvetu za izboljšano varnost občanov 
vsekakor njihov interes, da sodelujejo kot občina v tej skupini. 
Sam osebno si je to predstavljal nekoliko drugače, vendar so 
sodelavci ocenili, da je svet bolj primeren za imenovanje članice 
v skupino kot župan. To sicer nič ne škodi, izbor je nekoliko 
širši, tudi nekoliko bolj demokratičen in predlaga, da predlog 
potrdijo.

Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v multidisciplinarni tim za preprečevanje 
nasilja v družini pri Centru za socialno delo Velenje.

Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet. 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članu Komisije za pripravo statuta 

občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za 
pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 

Velenje iz javnega dobra (Rožič)

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.
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Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (Rožič).
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa načrta pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje 
za leto 2011

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
spremembah in dopolnitvah Sklepa načrta pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2011.

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

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje 

komunalnih dejavnosti, p. o.

Obrazložitev predloga je podala Andreja KATIČ.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da tega odloka ne bo podprl. 
Na sestanku namreč niso dobili nobenega odgovora glede 
samega stroška. Menda naj bi bile narejene tudi neke analize 
glede proizvodnje plina in ne ve se, kolikšen je bil strošek vseh 
teh analiz. Jasno mu je, da gre predvsem za stekleničenje vode, 
vendar ga zanima, ali je bila narejena kakšna analiza, koliko 
bo vse skupaj stalo in v koliko letih se bo amortiziralo, torej, 
če se sploh izplača. Problem je, da bodo imeli velik strošek z 
analizami, ki jih bodo plačali uporabniki komunalnih storitev, na 
koncu pa se bo ugotovilo, da se ne izplača. Če bi se izplačalo, 
bi to nekdo že privat delal, zato ves čas zagovarja, da se tržna 
dejavnost loči od javne gospodarske službe. Problem je tudi, 
kdo bo te dejavnosti izvajal. KP sicer ima kvalificiran kader, 
vendar je tistega operativnega dela premalo, birokratskega 
pa preveč. Vemo, da je zaradi takega poslovanja v preteklosti 
KP danes tam, kjer pač je in vsi skupaj bodo morali veliko 
aktivnosti usmeriti v to, da bo KP dobro poslovalo in skrbelo za 
uporabnike.

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da bo predlog podprl. 
Veseli ga, da se začenja tudi v javnih zavodih razmišljati o 
dodani vrednosti. Seveda je potrebno najprej narediti neko 

analizo in ugotoviti, ali se zadeva izplača in to morajo zapisati v 
odlok. Če se bo ugotovilo, da finančno zadeva ne zdrži, pa se v 
to seveda ne bo šlo. Torej, logično je, da se najprej naredi nek 
program in nato pridejo finance. 

Član sveta Anton DeCOSTA je dejal, da tega predloga ne bo 
podprl. Kar je povedal Franc Sever je utemeljeno in glede na 
izkušnje iz preteklosti je prepričan, da bo to zopet vplivalo na 
ceno vode in bodo to zopet plačevali občani, zato bo glasoval 
proti.

Članica sveta Marjana KOREN je dejala, da bo predlog podprla. 
Na odboru ni šlo za kompromis, ampak so bili soglasni glede 
podpore in tudi sama registracija nima na izvedbo nobenega 
vpliva. 

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da s tem odlokom 
dajemo javnemu podjetju pravico izvajati tržno dejavnost. 
Da pa podjetje ne bo tržno na storitvah, se zavaruje tako, 
da se morajo nove dejavnosti odobriti pisno s strani vseh 
ustanoviteljic. To jasno piše in upa, da bodo poskrbeli za to, 
da ne bomo komunalnih storitev plačevali dražje na račun teh 
novih dejavnosti. Vsekakor to podpira, ker rabimo nova delovna 
mesta in to je ena izmed možnosti, da bom tudi v Velenju začeli 
zaposlovati.

Župan Bojan KONTIČ je svetnike nagovoril, naj sprejmejo ta 
odlok. V osnutku so ga sprejele vse tri ustanoviteljice. Gre za 
to, da se razširi dejavnost, ki omogoča, da v nekem doglednem 
času lahko izvajamo tudi storitev, ki je zapisana kot tržna. Ali 
se bo to izvajalo, bodo odločale ustanoviteljice, Komunalno 
podjetje se samo o tem ne more odločiti. Videti je, da obstaja 
predvsem bojazen, da bodo nastajali dodatni stroški, ki bodo 
obremenjevali uporabnike komunalnih storitev, želja pa je, 
da se pritisk na dvig cen komunalnih storitev zmanjša in če 
to lahko zagotovijo z dodatnimi tržnimi dejavnosti, je seveda 
njegov interes, da se to stori. 

Član sveta Srečko MEH je dejal, da so se v Komunalnem 
podjetju odločili, da inženirske time ohranijo zato, da so lahko 
dobili kohezijska sredstva. Sedaj imajo gradbena dovoljenja in 
vsa soglasja, da lahko delajo. Brez tega kohezijskih sredstev 
nebi dobili. Ne predlagajo povečevanja profesionalističnih 
timov, ampak bodo ta dela, če se bo le dalo, naročevali zunaj, 
nekaj pa bodo morali narediti tudi sami. Ne gre za birokratske 
time, ampak za strokovne time, ki so pripravili stvari tako daleč, 
da imajo kohezijske projekte. 
Dejal je, da so se 10 let ukvarjali s tem, kaj narediti z vodo. Na 
leto prodajo 3 milijone kubikov vode. Naše kapacitete so skoraj 
7 milijonov kubikov, torej je treba na tem področju nekaj storiti.
Dejal je, da je Komunalno podjetje v slabi gospodarski situaciji 
zaradi prenizkih cen. Glavni razlog za nizke cene je bila socialna 
skrb in predlaga, da ta odlok podprejo. 
 
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega 
podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih 
dejavnosti, p. o.
 



                      4. april 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 10 / Številka 05

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

Za predlog je glasovalo 23 članov sveta, trije so bili proti. 
Predlog je bil sprejet. 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec 
Velenje

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Vrtec Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvo 

javnih površin posebnega pomena v Mestni občini 
Velenje

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da ga veseli, ker se je v tako 
kratkem času našla rešitev.
Ker je že pred časom dal pobudo za ureditev plačevanja 
parkiranja za svetnike, upa, da je to eden od ukrepov in bo 
lahko na naslednji seji pohvalil tudi to. Predlog torej absolutno 
podpira.

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da je bilo veliko govora v 
zvezi s ploščadjo in njeno obnovitvijo. Veliko je bilo tudi kritičnih 
besed, zato bodo tudi v njihovi stranki podprli ta odlok, ker se je 
s tem uvedel red na tem območju, na parkirnih prostorih in tudi 
v samem režimu.

Član sveta Anton DeCOSTA je dejal, da podpira odlok in je 
vesel, da se je s fleksibilnostjo podaljševanja brezplačnega 
sistema parkiranja šlo nasproti ljudem. Meni, da gre za model 
dobre prakse, ko se najdejo rešitve v dobrobit vseh tistih, ki na 
nekem območju živijo.  

Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvo javnih površin posebnega pomena v Mestni 
občini Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v 

Velenju

Obrazložitev osnutka je podal Maksimiljan ARLIČ.

Član sveta Franc BLATNIK je dejal, da Odbor podpira predlog 
in da vse, kar je Maksimiljan Arlič povedal pride v poštev le, če 
se ta osnutek prekvalificira v predlog. Zato odbor predlaga, da 
se osnutek prekvalificira v predlog, da ne bo predolgo trajalo. 

Član sveta Anton DeCOSTA je kot član komisije pohvalil delo 
gospoda Arliča, ker je ta upošteval vse stvari, ki so jih podali 
kot pripombe. Pohvalil pa je tudi demokratično razpravo na 
Odboru. Dejal je, da osnutek odloka podpira. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da podpira osnutek odloka. 
Meni, da se je dalo delati tako prej kot tudi sedaj. Soglaša s 
predlogom, da se osnutek prekvalificira v predlog. 

Član sveta Anton DeCOSTA se je opravičil glede gospoda 
Marka Vučine, saj njegova izjava ni bila mišljena tako. Tudi z 
njim se je dalo delati zelo dobro. 

Predstavnik predlagatelja Maksimiljan ARLIČ je dejal, da 
vse pripombe, ki jih je navedel, vsebine samega odloka ne 
spreminjajo. Gre le za redakcijske popravke in se sam smisel 
odloka z njimi ne bo spremenil. Dodal pa je še, da je bil pri 
pripravi odloka prisoten tudi gospod Marko Vučina in upa, da 
bodo dobro sodeloval še naprej.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v 
Velenju.

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

Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb 
je župan Bojan KONTIČ predlagal, da se osnutek odloka 
prekvalificira v predlog.
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad 
Stanetovo cesto v Velenju prekvalificira v predlog. 

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v 
Velenju.

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

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o splošnem redu v Mestni občini 

Velenje

Obrazložitev osnutka je podala Sonja GLAŽER. 

Član sveta Anton DeCOSTA je pozdravil osnutek in meni, da 
gre v smeri nekega reda, ki ga poznajo drugod po svetu. Dejal 
je, da te v New Yorku policija vklene, če te na ulici dobijo z 
alkoholno pijačo ali okajenega. Prav je, da so te stvari tako 
zapisane, ko pa jih bomo tako tudi urejevali, pa bo s tem še 
bolj zadovoljen. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da podpira osnutek odloka. 
Predlagal je, da bi pristojne službe preučile možnosti, da se 
zapiše tudi opozorilo glede daljnovodnih področij, namreč, če 
živiš ob daljnovodu in če podreš drevo, ki je debelejše, kot 
je dovoljeno, te kaznujejo logarji. Če pade na daljnovod, ko 
ga podreš, moraš plačat kazen, če ga ne podreš in pade, pa 
plačaš škodo. Če pa  je posamezniku preko inšpekcijskih služb 
dovoljeno, da lahko to sam odstrani, je pot bistveno lažja kot pa 
preko logarjev, saj ti pridejo na teren le za večjo količino in ne 
za eno samo drevo.  S tem hkrati varujemo nek infrastrukturni 
objekt na določenem območju in bi bilo dobro, da se o tem 
razmisli.
Na odboru je bilo dogovorjeno, in rečeno tudi danes, da bi 
prevetrili tudi odlok o pasjem redu, da se o tem ne bo razpravljalo 
tu, ampak na odboru.
Določene stvari so bile sprejete tudi glede plakatiranja. Ve se, 
kje so določena plakatirna mesta, ne vemo pa, kakšne so bile 
sankcije za tiste, ki so to kršili in če smo, hipotetično, kakšno 
lokacijo, ki bi bila atraktivna zgrešili, bi bilo morda smiselno v 
tistem delu spremeniti ta odlok, ki smo ga takrat sprejeli in bi 
za te lokacije, ki so atraktivne določili vsaj, kakšne naj bodo te 
table, da ne bodo različne. 

Član sveta Robert BAH je dejal, da se že dalj časa pojavlja 
problem, primer je Efenkova cesta, da so žive meje, ograje ali 
oporni zidovi lastnikov hiš čisto do meje in mogoče celo na javni 
površini. Zanima ga, kako je to področje rešeno, če sploh je, 
ker je očitno, da se zdaj to ne rešuje.

Članica sveta Tatjana STRGAR je dejala, da podpira odlok, bi 
pa pri 7. členu, ki govori o posedovanju in reji živali dodala, da 
morajo biti na javnih površinah živali ne le na povodcu, ampak 
morajo nevarne pasme psov nositi tudi nagobčnik. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je ta pobuda na mestu, 
vendar bo verjetno težava v tem, kako opredeliti, kateri pes je 
nevaren in mora imeti zato nagobčnik.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da so se kazni nekoliko 
zvišale. Na Odboru je eden od članov rekel, da se mu že zdaj 
zdijo precej visoke pa tudi sam meni tako in ga zanima, zakaj 
smo jih zvišali in zakaj nismo ostali vsaj na prejšnjih. Zanima 
ga tudi, koliko so bile dvignjene procentualno, koliko je bilo teh 
kazni pobranih, kakšen je učinek polovičnega plačila kazni in 
upa, da bodo redarji v prihodnje vse obravnavali enako.
Dejal je, da je v 6. alineji 5. člena  zapisano, da se z globo 
1.200 EUR kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 6.,14.,16.,17.,23., 
in 26. točke 2. odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba 
pa z globo 400 EUR. Med drugim je pod 14. točko navedeno, 
da je prepovedano opravljati malo ali veliko potrebo na javnih 
mestih, ali se drugače nedostojno vesti. V 3. alineji pa gre za 
fizično osebo, ki se za te prekrške kaznuje z 200 EUR globe. 
Dejal je, da to pomeni, da bo samostojni podjetnik, ko bo eden 
šel opravljat potrebo za drevo, moral plačati 1200 EUR in še 
kot oseba 400 EUR, tisti, ki je pa res naredil napako, pa ne bo 
kaznovan. Njegov predlog je, da bi se to prestavilo na drugo 
stran. 

Član sveta Jože ZUPANČIČ je opozoril na slovnično napako v 
5. točki, in sicer mora pisati, izlivati meteorne vode. 
Dejal je, da bi v 14. točki dodal še pljuvanje po tleh in 
odmetavanje žvečilnih gumijev. 
Glede 18. točke pa je predlagal, da se spremeni tako, da 
piše, da je prepovedano prekomerno uživati alkoholne pijače 
in druge opojne substance na javnih mestih, izven gostinskih 
lokalov in prireditev.
 
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
splošnem redu v Mestni občini Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Ker se naslednje štiri točke vsebinsko povezujejo, je župan 
Bojan KONTIČ predlagal, da jih obravnavajo skupaj in imajo 
po predstavitvah skupno razpravo. 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letno poročilo Policijske postaje Velenje

Letno poročilo je predstavil Drago ALENC, komandir Policijske 
postaje Velenje.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva 

in varstvo okolja za leto 2010

Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER. 
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Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o uresničevanju programa varnosti v 

cestnem prometu SPV Mestne občine Velenje za 
leto 2010

Poročilo je predstavil Drago SEME.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske 

skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami 
za leto 2010

Poročilo je predstavila Dragica KAUZER.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

Član sveta Anton DeCOSTA je dejal, da je zaskrbljujoč podatek 
o več kot 80% povečani aktivnosti v zvezi z kriminalnimi 
združbami in povečanjem delovanja le-teh od leta 2004 do 
2010.
Vprašal je, kako je sedaj z metadonsko ambulanto. Menda 
Korošci še vedno hodijo po te usluge v Velenje, kljub temu, da 
imajo tam bolnico. Meni, da bi morali zanje poskrbeti tam.
Dejal je, da ga veseli, da je trend nesreč v upadanju in da 
ima torej samo kaznovanje v prometu svoj učinek, zanima 
pa ga, kako ravnati s povratniki v cestnem prometu. Sam vidi 
najučinkovitejšo rešitev v zaporu.  
Izpostavil je problematiko lovljenja kriminalnih združb. Na tem 
se npr. dela dve, tri leta, nato so eno leto v zaporu in zaradi 
pomanjkanja dokazov jih nato izpustijo. Meni, da gre za začaran 
krog in zato ta trend narašča za 80%.
Postavil je vprašanje, kako se borijo proti koruptivnosti policijskih 
kolegov.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je glede izvajanja nadzora 
nad nedovoljenim plakatiranjem vprašal, kako to, da sta bila 
izdana samo dva plačilna naloga. Zanima ga, zakaj je tako, saj 
sam opaža, da se zelo veliko oglašuje vsepovsod, po drevesih, 
kozolcih, po ptt škatlah in če je oglaševalec jasen, ali se mu 
sploh lahko izda plačilni nalog. Opozoril je tudi na plakatiranje v 
krožiščih oz. na oglaševalske panoje, ki so bili včasih na enem 
ali dveh mestih, sedaj pa se pojavljajo že vsepovsod. 
Dodal je še anekdoto, in sicer, da je kadilec, ki spada med 
ogroženo manjšino in počasi pričakuje, da mu neka inštitucija v 
kavarno pripelje cigaret, ko ga bo potreboval.

Član sveta Franc SEVER je pohvalil vsa gradiva, predlagal 
pa je, da bi v aktivnosti SPV-ja vključili v letošnjem letu tudi 
aktivnosti v zvezi s 3. razvojno osjo oz. kaj to pomeni z vidika 
varnosti v cestnem prometu. Če se javnosti npr. predstavi, koliko 
manj žrtev je tam, kjer imajo hitre ceste, je to samo pozitivno za 
realizacijo projekta, ki je nujno potreben za to območje. 

Drago ALENC je glede ravnanja s povratniki v cestnem 
prometu dejal, da ima danes na tem področju policija veliko 

več zakonskih pristojnosti kot v preteklosti. Nova zakonodaja 
omogoča takojšen odvzem izpita, uzakonjeno pa je na novo 
tudi kaznivo dejanje predrzne vožnje, saj ti povratniki ponavadi 
tudi bežijo. S tem storijo toliko in toliko prekrškov, s tem obstaja 
sum storitve kaznivega dejanja in v dogovoru s tožilcem ga je 
možno obravnavati kot storilca kaznivega dejanja. Mogoče ga 
je tako torej tudi privesti in pridržati. 
Kar se tiče kriminalnih združb, se policija trudi, da zbere čim 
več dokazov za nadaljnji postopek, vendar je treba vedeti, da 
policija vodi samo predkazenski postopek, nadaljnji postopek 
pa je delo tožilstva in sodnika. 
Do koruptivnosti policistov ima policija ničelno toleranco. 
Policija dela na tem, da izobrazi svoje policiste, da bodo poznali 
svoja pooblastila in bodo dosledno za vse ukrepali pod enakimi 
pogoji.

Član sveta Srečko KOROŠEC je pohvalil izčrpna poročila, 
izpostavil pa je problem dejstva, da alkohol v prometu narašča; 
povečanje alkoholiziranost v krvi iz 1,2 na 1,8 odstotka je zelo 
veliko. 
Opozoril je na opazno veliko kršitev na Foitovi in Partizanski 
cesti v prometnih konicah. Na Foitovi iz pasu za zavijanje v 
Staro Velenje ne upoštevajo zavijanja v levo, ampak se 
vrinjajo na pas za vožnjo naravnost oz. desno, ali pa vozijo kar 
naravnost iz tistega pasu za zavijanje v levo. Na Partizanski 
cesti pa od Hudovernika do Gorenja prehitevajo kar po desnem 
odstavnem pasu in prav bi bilo, da bi policija to občasno 
ustrezno kontrolirala. 
Dejal je, da določene ceste v samem mestnem jedru, ki se 
nahajajo v mestni četrti Desni breg, še vedno nimajo pločnikov. 
V doglednem času je potrebno pripraviti osnove in tudi pričeti z 
rekonstrukcijo teh cest in urediti pločnike. 
Iz poročila je razvidno, da vse več staršev skrbi za to, da so 
otroci privezani, ko jih vozijo v vrtec, kar kaže na to, da se starši 
zavedajo nevarnosti, če otroci niso privezani. 
Meni, da se je okrogla miza o SPV-ju vsekakor dobro prijela 
in pripomore k večji varnosti v cestnem prometu. Zelo pa je 
opazno tudi sodelovanje drugih institucij pri izobraževanju in 
varovanju naših otrok, kar ga še posebno veseli. 

Sonja GLAŽER je dogovorila, da vedno, ko zasledijo neko 
oglaševanje preverijo, ali je bilo dano soglasje s strani občine. 
Če to ni bilo dano, iščejo povzročitelja in ga tudi opozorijo, da 
mora zadevo odstraniti. V dveh primerih tega organizator ni 
storil in je bil zato sankcioniran.  

Župan Bojan KONTIČ je glede metadonske ambulante dejal, 
da še vedno hodijo v Velenje tudi zasvojenci s Koroške. Leto dni 
nazaj so sprožili postopek, da se ta zadeva uredi in v Bolnišnici 
Slovenj Gradec so nakazali interes, da za Korošce poskrbijo pri 
njih. Postopek teče, kako hitro bo realiziran pa težko napove, 
vsekakor pa se ne strinja s trenutno ureditvijo tega področja. 

Član sveta Jože ZUPANČIČ je dejal, da so bile pobude za 
metadonsko ambulanto na Koroškem posredovane nekaj let 
in dokler ni šla pobuda s Sosveta za varnost občanov, ki jo 
je podpisal Bojan Kontič, se niso odzvali. V Slovenj Gradcu 
so že formirali skupino, ki bo pripravila prostor, problem pa je 
tam predvsem kader, vendar se je postopek začel in bodo imeli 
najverjetneje  v nekem doglednem času tudi svojo ambulanto. 
Kar se tiče prostorov v Zdravstvenem domu, so pred časom 
že imeli tri lokacije izven Zdravstvenega doma, vendar je bila 
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vsaka lokalna skupnost proti, tako da jo bodo sedaj preselili v 
bivše prostore rentgenskega arhiva. Vhod v ambulanto bo čisto 
samostojen, to, da bodo ti pacienti hodili po ZD, pa ne morejo 
preprečiti. V času delovanja te ambulante je prisoten tako tudi 
varnostnik, ker je bilo v preteklosti tam kar nekaj napetosti, 
sedaj pa se je zadeva umirila. 

Član sveta Anton DeCOSTA je dejal, da bi bil najbolj primeren 
prostor za ambulanto tisti del ZD, ki je bil včasih primaren in je 
čisto ločen. 

Član sveta Jože ZUPANČIČ je dogovoril, da bo vhod čisto ločen 
in iz te ambulante ni možen prehod v ZD, razen za osebje. Če 
pa gre pacient v ZD skozi kateri drug vhod, pa mu tega seveda 
ne morejo preprečiti. 

 K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške 

doline v letu 2010

Poročilo je predstavila Tatjana VIDMAR.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna 

fundacija v letu 2010

Poročilo je predstavil Ivo STROPNIK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letno poročilo Regijskega študijskega središča 
za leto 2010 in Letni delovni načrt Regijskega 

študijskega središča za leto 2011

Poročilo je predstavila Katja ESIH.

Članica sveta Irma FÜRST LAH je vprašala, ali na Visoki šoli 
za varstvo okolja bo magistrski študij, ali pa se ta že izvaja. 

Član sveta Franc ŽERDIN je dejal, da je zelo hvaležen 
nekdanjemu vodstvu občine, da so z neko vizijo pristopili k 
ustanovitvi Regijskega študijskega središča. V okviru te ustanove 
je bilo realiziranih tudi za mesto Velenje kar nekaj programov. 
Ustanovljena je bila Visoka šola za varstvo okolja, zanjo je 
bila pridobljena koncesija, kar pomeni, da je šola financirana 
s strani državnega proračuna. Izdelan je bil tudi elaborat za 
magistrski študij, ki je v fazi pridobivanja akreditacije, zaenkrat 
kaže, da bi lahko v naslednjem študijskem letu tudi že vpisali 
prve magistre, verjetno pa samo izredne, ker zunaj še ni razpisa 
za nove koncesije. V okviru RŠS je bila izvršena tudi strokovna 
koordinacija izdelave elaborata in ustanovitve Akademije za 
glasbo. Novi rektor Univerze v Mariboru ima sedaj željo, da bi 
akademija v kratkem času vpisala prve študente. Rektorat ima 
vizijo, da bi to bilo že v naslednjem šolskem letu, torej 2012/13, 

vendar sam meni, da to ne bo šlo, ker so postopki predolgi, 
prepričan pa je, da bomo do tega študija v Velenju prišli. RŠS 
je bilo ustanovljeno med drugim tudi s tem namenom, da bi v 
okviru celjske regije postavili novo univerzo. Tu teče trenutno 
izjemno veliko aktivnosti in meni, da bodo v roku meseca ali 
dveh izdelani ustrezni elaborati, ki bodo predstavljeni županom 
in do katerih se bo potrebno tudi opredeliti. Predlagal je, da se v 
okviru Odbora za negospodarske dejavnosti pripravi razširjena 
seja, kjer bi se predstavila ta tematika in koncept nadaljnjega 
razvoja visokega šolstva v MOV. Poleg tega bi želeli tudi začeti z 
ustanovitvenimi aktivnostmi za Politehniško fakulteto v Velenju. 
Tu ne gre za univerzo, ampak gre za visokošolske ustanove 
tehniških in netehniških smeri. Predlaga, da bi šla koordinacija 
nastajanje tega projekta tudi preko RŠS. Pristopajo tudi k 
obnovi stare elektrarne in za ta namen se je pridobilo dobrih 
10 milijonov EUR nepovratnih sredstev, zraven pa še za 12 
milijonov EUR privatnih sredstev, zato se bo letos najverjetneje 
začela realizacija tega projekta. Predlagal je, da se na eni 
naslednjih sej podrobno posvetijo tem programom in projektom 
in nato zarišejo tudi smernice za nadaljnje delo. 

Član sveta Anton DeCOSTA je dejal, da ga veseli, ker je zaživel 
visokošolski študij v obliki RŠS. Ta združuje dva glavna centra, 
torej Celje in Velenje, in glede na izbor visokih šol so te takšne, 
da usmerjajo v poklice z novo dodano vrednostjo. Meni, da 
univerza spada v celjski konec in tudi napori v to smer so odlični. 
Pozdravlja Visoko šolo za varstvo okolja, ki je ustrezna za to 
naše okolje, kjer smo najbolj občutljivi za okoljske probleme, 
še posebno dober pa je Inštitut za ekotehnologijo in trajnostni 
razvoj. Vesel je razpleta v zvezi z Akademijo za glasbo, saj vidi, 
da gredo stvari v pravo smer, veseli pa ga tudi, da se ustvarjajo 
ustrezni pogoji za Fakulteto za energetiko. Vsi ti trendi so torej 
spodbudni, potrebno pa je poskrbeti tudi za živahno študentsko 
življenje, ki je ravno tako pomemben element študija. Na koncu 
je postavil vprašanje, kakšni so v Velenju prostorski pogoji za 
študij.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da ima RŠS na letni ravni okoli 
244.000 EUR prihodka, ima pa okoli 57.000 EUR neporavnanih 
obveznosti in MOV naj bi bila med največjimi dolžniki. Zanima 
ga, ali smo res toliko dolžni, ali pa je to le dogovorjen dolg zaradi 
nesoglasja v preteklosti in je samo knjižno uveden. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da je poročilo 
obsežno, morda celo preveč. Ko prebereš natančnejše, so notri 
stvari, ki ne spadajo v neko letno poročilo in če bi napisali samo 
to, kar je lani bilo realizirano, bi bilo verjetno več tega, kar ni 
bilo izvedeno. 
Notri je zapisano, da so znašali stroški storitev za 68m² 
prostorov 75.952 EUR in to mu nekako ne gre skupaj, poleg 
tega pa ga zanima, kaj so ti drugi operativni dohodki.
Izvaja se več študijev, nikjer pa ni podatka, koliko teh študentov 
potem tudi dejansko dobi službe primerne svoji izobrazbi. 

Član sveta Franc ŽERDIN je odgovoril, da je MOV dokaj 
dobro poskrbela glede prostorov. Z gradnjo Gaudeamusa bodo 
zagotovljeni prostori za VŠVO, tam bo tudi nekaj laboratorijev, 
ostali so na Eric-u in Komunalnem podjetju. Fakulteta za 
energetiko je nameščena na MIC-u, tam so prostori dekanata, 
predavalnice in laboratoriji, ki so zelo dobri. Akademija za 
glasbo bo imela prostore v novem prizidku Glasbene šole FKK, 
tam so zanjo optimalni pogoji, malo pa se bo kombiniralo tudi z 
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Vilo Bianco, politehnika pa bi imela prostore v celoti v obnovljeni 
stari elektrarni. 
Glede zaposlitve je tako, da šele letos dobivajo prve diplomante. 
Za energetiko imajo zaposlitve v celoti zagotovljene, glede VŠVO 
je nekoliko problem, ker je potrebno šele izdelati standardno 
kvalifikacijo poklica, kar trenutno tudi poteka, meni pa, da bodo 
tudi tukaj študentje, vsaj v začetni fazi službo dobili.

Katja ESIH je odgovorila, da dolg MOV izhaja iz leta 2010 in je 
bila polovica zdaj v letu 2011 že poravnana, na en obrok pa še 
čakajo in upajo, da bo čim prej poravnan.
Glede nerealiziranih aktivnosti v lanskem letu je dejala, da je 
poročilo pripravljeno v skladu z vzorcem, ki velja za pripravo 
letnih poročil v javnem sektorju, zato je mogoče tudi nekoliko 
obsežnejši in se določene stvari ponavljajo, ampak kot javni 
zavod se morajo tega držati in ne morejo oblikovati poročil po 
svoje, meni pa, da so večino zastavljenih aktivnosti, ki so bile 
načrtovane v letu 2010  tudi realizirali. Edina stvar, ki je niso 
izvedli, je Akademija za glasbo. Načrtovali so, da bo pričela 
delovati že v letošnjem študijskem letu, realizirana pa ni bila, 
ker zadeva ni bila realizirana na državni ravni, na to pa nimajo 
vpliva.
Glede zaposljivosti diplomantov je odgovorila, da podatkov 
še ni, ker so zavodi mladi, so pa seveda preverili, kakšne so 
možnosti zaposlitve še preden so oblikovali programe, ki so 
jih nato skušali v čim večji meri oblikovati skupaj z bodočimi 
delodajalci. 
Glede stroškov 75.952 EUR je dejala, da ne gre le za stroške 
najema poslovnih prostorov oz. za stroške vzdrževanja, ampak 
so v tem zajeti tudi stroški pogodbenih sodelavcev. Pri vsakem 
projektu povabijo k sodelovanju tudi določene strokovnjake, 
ki so za določeno področje kompetentni in pretežni del teh 
stroškov se nanaša na njih.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predstavitev idejne zasnove ureditve Tržnice 

Velenje

Idejno zasnovo je predstavil arhitekt Rok POLES.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da se bo očitno tržnica 
odtujila ljudem zato, da bomo nekomu omogočili, da bo lahko 
razpolagal s prostorom. 
Ne strinja se s tem, da bodo rezervirani parkirni prostori za 
branjevce med Semenarno in nekdanjo Sodobno opremo. 
Meni, da je to nesprejemljivo, saj je sam dostop do tržnice zelo 
neugoden zanje, ko bodo na svoje stojnice nosili zaboje naokoli 
čez vse ovinke in stopnice. Že v času stare tržnice so naredili 
vsaj podest, kjer si lahko peljal voziček. Primerneje bi morda 
bilo, če bi bili rezervirani parkirni prostori pred Kofetarico, da 
bodo lahko voziček peljali vsaj po ravnem.
Poleg tega je opomnil, da so sprejeli akt, po katerem so na 
območju bivše tržnice predvidevali neke drugačne gradnje. 
Zanima ga, kdaj so ta akt spremenili, da tam ne bo poslovnih 
objektov, podzemnih garaž itd. 
Kot primerno lokacijo za tržnico je predlagal Staro Velenje.

Član sveta Anton DeCOSTA je dejal, da je pričakoval, da 
bodo prišli do nekega novega prostora za tržnico. Njemu se zdi 

najbolj primeren prostor na hrbtni strani pošte.
Meni, da stopnišče v spodnjo etažo ne glede na dvigalo otežuje 
možnost nekega normalnega dostopa. Predlaga, da se okoli 
tega še kakšno reče in se poskuša najti najboljšo možnost.
Dejal je tudi, da so na prostoru stare tržnice sprejeli akt, 
po katerem je bilo rečeno, da bodo tam bloki. Sedaj je to 
spremenjeno, tega ne bo in je nekoliko presenečen. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da ne spreminjajo aktov. Ta 
ostaja v veljavi, problem je v tem, da moraš imeti investitorja 
za izvedbo določenih projektov, ki  pa ga trenutno ni. Pogovore 
glede tržnice bodo seveda nadaljevali, dostop je tak kot je in 
potrebna bo kakšna rampa ali kaj podobnega. 
Na področju sedanje tržnice se trenutno ne bo gradilo, zato so 
se odločili, da z zelenico posežejo v prostor zaradi razmejitve. 
To je začasna rešitev. Soglasje je, da se začasno ta prostor 
uporabi za parkirišča in da se z zelenico razmeji parkirišče od 
osrednjega centra. 

Član sveta Ignac NOVAK je dejal, da ga preseneča, ker gospod 
Poles ni predstavil nobenih sugestij branjevk in branjevcev. Če 
so te bile, ga zanima, koliko so bile upoštevane. 
Zanima ga tudi, koliko je bilo ponujenih lokacij za mestno 
tržnico in zakaj ni bil primeren prostor za Borovom, ali pa na 
Cankarjevi. 

Član sveta Srečko MEH je dejal, da so zelo veliko časa 
posvetili temu, kaj narediti s tržnico in vseskozi je bil njihov 
namen ohraniti center živ. Niso imeli nobenega namena ščititi 
interesov kakšnega zasebnika, ampak ohraniti center živ. 
Ko so iskali prostor za tržnico, so se odločili za atrij, da bi s 
tem pojačali sam center mesta, niso pa je želeli dati na samo 
Cankarjevo, ki bi naj ostala promenadna. Branjevci so povedali, 
da bi v podhodu lahko prišlo do težav glede dostopnosti, 
elektrike in prepiha, to sedaj rešujejo, bistvenega nasprotovanja 
glede lokacije z njihove strani pa ni bilo. 
Glede lokacije v Starem Velenju so ugotovili, da ni primerna, 
ker je bolj odročna in ljudje tja ne hodijo, zato so jo postavili 
v sam center mesta. Pri pošti je tržnico nemogoče umestiti, 
ker je to edini prostor, ki ga imamo, kjer lahko v centru mesta 
naredimo neko novo stavbo, poleg tega bo s to lokacijo, za 
katero so se odločili, imela MOV najmanjše stroške. Meni, da je 
ta lokacija dobro narejena in če se bo kasneje pokazalo, da bi 
morali narediti kaj več, bodo to spreminjali. 
Kar pa se tiče dostave je tako, da je dostop do atrija popolnoma 
po ravnem, v podhod pa ga bo potrebno urediti. 

Član sveta Franc SEVER je vprašal, ali je kdo podal možnost 
za sodelovanje  v soinvestitorstvu. 
Dejal je, da je bilo Staro Velenje zelo dolgo najbolj obiskan del 
v Velenju in s tem bi zopet oživelo, vse pa je seveda odvisno 
od ponudnikov; če bodo stvari ugodno ponujali, bodo ljudje tja 
prišli. Meni, da je prav, da mesto živi na več lokacijah. 
Dejal je, da bi bilo potrebno na daljši rok razmišljati o drugih 
možnih lokacijah. V tem trenutku pa je potrebno predvsem 
urediti dostop, torej, da se uredi nek prehod za vozičke in 
podobno. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da v tem trenutku iščejo 
najprimernejšo nadomestno lokacijo za tržnico, ker ima lastnik 
obstoječe dovoljenje za rušenje in jo bo porušil. Želijo poiskati 
neko nadomestno rešitev, ki je lahko začasna. Stojnice so 
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takšne, da se lahko tudi prestavijo na drugo lokacijo. Ne izogiba 
se javno-zasebnemu partnerstvu, ampak v tem trenutku, ko je 
potrebno hitro ukrepati, je to trenutno najboljša rešitev, ki jo bodo 
nadgrajevali in dopolnjevali. Seveda pa zgodba ni zaključena in 
so v prihodnosti seveda možne spremembe. 

Član sveta Mihael LETONJE je predlagal, da bi se morda lahko 
postavila začasna tržnica na mestu porušene tržnice. Tam sta 
voda, elektrika, poleg tega se bo tam uredilo parkirišče

Župan Bojan KONTIČ je odgovoril, da so težili k rešitvi, ki 
omogoča prodajo tudi v težjih vremenskih pogojih, torej kot 
pokrito tržnico. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov bodo podani v pisni 
obliki.

Seja se je zaključila ob 13.15.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Predlagatelj:  ŽUPAN                                                                                   Faza: OSNUTEK 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za centralne predele 

mesta Velenje
(faza: dopolnjen osnutek)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem 
načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik 
občine Velenje št. 7/93, 4/94, 11/94 in Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08, 
8/09, 14/09 ter 12/10 – v nadaljevanju Odlok o UN).

2. člen
Za 1c. členom Odloka o UN se doda novi 1d. člen, ki se glasi:

“Del območja urejanja S4/12, z oznako S4/12a (zemljišča parc. 
št. 1962/1, 1963/2, 1962/4, k.o. Velenje) se ureja po projektu 
z naslovom Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta 
za centralne predele mesta Velenje, za del območja S4/12, 
številka projekta: P 112361, ki ga je izdelal Protim Ržišnik Perc 
d.o.o, Poslovna cona A2, Šenčur, februarja 2011. 
Projekt z vsemi prilogami je sestavni del tega odloka.«

3.   člen
V celoti se črta 2. člen Odloka o UN in se nadomesti z novim 2. 
členom, ki se glasi:
»Meja obravnave je razvidna iz grafičnih prilog (lista 3a in 3b) 
projekta iz 1. člena tega odloka ter iz grafičnih prilog projektov 
iz 1a., 1b.,1c. in 1.d člena tega odloka.«

4. člen
Za 9a. členom Odloka o UN se doda novi 9b. člen, ki se glasi: 

“Predvidene novogradnje na delu območja urejanja S4/12 z 
oznako S4/12a 
Na zemljišču parcelna št. 1962/1, k.o. Velenje, kateremu se je s 
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin družbenega 
plana Mestne občine Velenje v letu 2010 (v nadaljevanju besedila 
kratko: SD PSDP) spremenila namenska raba zemljišča, iz 
gozda s posebnim namenom v stavbno zemljišče, namenjeno 
stanovanjski gradnji, je dopustna gradnja osmih prostostoječih 
enodružinskih stanovanjskih hiš. 
Območje predvidene stanovanjske pozidave se deli na severni 
in južni del, pri čemer so na obeh delih predvideni po štirje 
objekti.
Pred pričetkom gradenj na območju se gozd na zemljišču parc. 
št. 1962/1, k.o. Velenje, odstrani skladno s smernicami Zavoda 
za gozdove Slovenije, ki so bile podane k SD PSDP.

Vrste dopustnih gradenj
Na celotnem ureditvenem območju je dovoljena gradnja 
nove in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječe komunalne, 
energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture in 
urejanje zelenih in utrjenih površin. Poleg tega so dovoljene 
tudi:
-  postavitve pomožnih infrastrukturnih objektov, potrebnih za 

funkcioniranje predvidene   prostorske ureditve,
-  postavitve nadstreškov za zaščito zbirnih mest za 

komunalne odpadke,
-  postavitve urbane opreme (otroško igrišče),
-  gradnje škarp ter podpornih zidov do višine 1,5 m.

Poleg gradnje novih objektov so na zemljišču parc. št. 1962/1, 
k.o. Velenje dovoljene tudi:
-  rušitve objektov,
-  vzdrževanje, rekonstrukcije in dozidave obstoječih 

objektov,
-  postavitve ograj do višine 1,8 m,
-  gradnje in postavitve naprav, ki omogočajo izrabo 

obnovljivih virov energije (sončni zbiralniki, sončne celice, 
toplotne črpalke, ipd., ki naj bodo postavljeni zadržano, z 
upoštevanjem vpliva na podobo naselja), 

-  postavitve podzemnih zbiralnikov za kapnico, 
-  postavitve objektov za lastne potrebe (steklenjak, uta 

oziroma senčnica, bazen),
-  postavitve nadstreškov za avtomobile.

Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov
- Pri umestitvi objektov je potrebno upoštevati najmanj 6,00 

m odmik od roba novo predvidenega pločnika (ob Stanetovi 
cesti) ter od novo predvidene interne ceste na južnem delu 
območja.

- Ob zahodnem robu zemljišča parc. št. 1962/1, k.o. Velenje, 
se po celotni dolžini predvidi zeleni pas, v širini minimalno 
4,00 m, ki se ga zasadi z avtohtonimi drevesnimi vrstami in 
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grmovnicami.
- Maksimalni tlorisni gabarit objektov je 12,00 x 14,00 m 

(znotraj tega gabarita je dopusten poljuben tloris objekta). 
Osnovni tloris objekta naj bo podolgovate oblike z razmerjem 
stranic do 1:1,5. Dopustno je dodajanje in odvzemanje 
volumnov na osnovi podolgovatega tlorisa (npr. tloris v 
obliki črke L). 

- Objekti morajo biti od mej sosednjih zemljišč odmaknjeni 
najmanj 4,00 m. Manjši odmik je dopusten za gradnjo 
enostavnih in nezahtevnih objektov ter pritličnih delov 
objektov (kot so garaže, nadstreški za avtomobile,…) in 
sicer s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča ter ob 
upoštevanju gradbenih mej ter predpisov s področja varstva 
pred požarom.

- Dozidave ne smejo presegati 40% bruto etažne površine 
osnovnih objektov.

- Pozidanost posameznega zemljišča za gradnjo ne sme 
presegati 50%.

- Osnovne strehe objektov so simetrične dvokapnice z 
naklonom strešin od 30º - 35º . Na delih objektov (do ¼ 
površine strehe) je dovoljena kombinirana streha; ravna 
ali enokapna streha, dovoljena je izvedba frčad (max. ½ 
dolžine strehe). 

- Slemena objektov naj bodo vzporedna z daljšo stranico 
objekta, na severnem delu območja naj bodo postavljena 
vzporedno s Stanetovo cesto, na južnem delu območja pa 
pravokotno na Kersnikovo cesto. 

- Maksimalna etažnost objektov je do (vkopana)K+P+1(ali 
mansarda), objekti naj se po višini prilagodijo obstoječim 
objektom v okolici.

Pogoji za urejanje okolice objektov in komunalno urejanje 
zemljišč
- Za potrebe predvidenih objektov je potrebno zgraditi 

priključke na prometno, komunalno (vodovod in kanalizacija) 
in energetsko infrastrukturo. Glede na potrebe posameznih 
objektov je možno urediti tudi priključke na obstoječe 
telekomunikacijsko omrežje.  

- Dostop do objektov na severni strani območja se uredi 
direktno iz Stanetove ceste, dostop do objektov v južnem 
delu območja pa preko novo urejenega priključka iz 
Šlandrove ceste preko zemljišč parc. št. 1963/2 in 1962/4, 
k.o. Velenje.

- Na posameznem zemljišču za gradnjo objekta je potrebno 
zagotoviti najmanj 2 parkirni mesti na bivalno enoto.

- Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in 
ozelenjenimi brežinami je dopustna gradnja podpornih 
zidov, ki morajo biti arhitekturno oblikovani oz. zazelenjeni.

- Na južnem delu območja, na zemljišču parc. št. 1963/2, k.o. 
Velenje, se predvidi zbirno mesto za odvoz odpadkov. 

- Priključki na obstoječo komunalno opremo se izvedejo 
skladno s smernicami posameznih upravljavcev ter skladno 
z rešitvami iz strokovnih podlag, ki so sestavni del projekta 
iz prvega odstavka 1.d člena tega odloka.

- V primeru izrabe alternativnih virov energije priključitev na 
toplovod ni obvezna.

- Na zemljišču parc. št. 1962/4, k.o. Velenje je obvezna 
ureditev parkovnih površin.

Dopustna odstopanja
- Prikaz umestitve objektov na ureditveni situaciji je 

informativen. Objekti naj se ob upoštevanju predpisanih 

odmikov locirajo najbolj ugodno glede na dostopnost, nagib 
terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega prostora 
in sicer tako, da se ohrani cim večji del uporabne zelene 
površine.

 Gabarit objekta lahko presega maksimalni tlorisni gabarit v 
globini do +2,00 m ter v obsegu do 40% dolžine posamezne 
fasade objekta (dopustna je gradnja izzidkov, balkonov in 
teras), pri čemer je potrebno upoštevati določene gradbene 
meje, dopusten faktor pozidanosti ter predpisane odmike 
od parcelnih mej.

- Pri projektiranju in gradnji infrastrukture so ob soglasju 
upravljavca in lastnika zemljišča po katerem je predvidena 
nova trasa posameznega voda dovoljena odstopanja od 
rešitev prikazanih v strokovnih podlagah. 

Vsi ostali urbanistični in arhitekturni pogoji za gradnjo 
predvidenih objektov in ureditev njihove okolice, vključno s 
pogoji za priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo so 
natančneje opisani v projektu iz 1d. člena tega odloka.«

5. člen
Za 9b. členom Odloka o UN se doda novi 9c. člen, ki se glasi: 

»Na zemljišču parcelna št. 581/1, k.o. Velenje, kateremu 
se je s SD PSDP spremenila namenska raba zemljišča, iz 
gozda s posebnim namenom v stavbno zemljišče, namenjeno 
stanovanjski gradnji, je dopustna gradnja enodružinske 
stanovanjske hiše. 
Pred pričetkom gradenj na območju se gozd na zemljišču parc. 
št. 1962/1, k.o. Velenje, odstrani skladno s smernicami Zavoda 
za gozdove Slovenije, ki so bile podane k SD PSDP.

Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objekta
-    Tlorisne mere stanovanjske hiše:  11,50 x 9.50 m ( tolerance 

+- 1,00 m).
-    Etažnost : (lahko vkopana) K+P+1 (ali mansarda);
- Osnovna streha stanovanjskega objekta bo simetrična 

dvokapnica z naklonom strešin od 30º-35º. Na delih objekta 
(do ¼ površine strehe) je dovoljena kombinirana streha; 
ravna ali enokapna streha, dovoljena je izvedba frčad (max. 
½ dolžine strehe);

- Sleme strehe mora biti vzporedno s Stanetovo cesto;
- Odmik objekta od Stanetove ceste in od Kersnikove ceste 

mora biti najmanj 6,00 m.

Ostali pogoji: 
Pogoji za oblikovanje stanovanjskega objekta, gradnje 
enostavnih in nezahtevnih objektov, odmokov, zunanje ureditve 
in komunalne ureditve, so enaki kot za objekte iz 9.b člena tega 
odloka (območje S4/12a).«

6. člen
(1) V 10. členu Odloka o UN se v zadnjem, petem odstavku, 
črta zadnji stavek.

(2) Na koncu 10. člena odloka o UN se doda nov zadnji 
odstavek, ki se glasi:

»Dovoljena je dozidava oz. izvedba zimskega vrta v pritličnem 
delu (na SZ strani) poslovno stanovanjskega objekta Kersnikova 
cesta 13. Pri tem posegu se mora ohraniti arhitekturna podoba 
in karakter obstoječega objekta. Dozidava ne sme posegati 
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v območje dovozne ceste na zahodni strani obravnavanega 
objekta.
Za vse dozidave in nadzidave si morajo investitorji na projekt 
pridobiti soglasje pristojnega urada Mestne občine Velenje.«

7. člen
V 8. členu odloka o UN se v 12. poglavju pod naslovom »Objekt 
št. 12 in 13 (S4/15), v prvem odstavku tlorisna mera podzemne 
garaže iz »4.008 m« črta in se nadomesti z mero »48,00 m«. 

8. člen
V celotnem odloku o UN se besedilo »Urad za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje« črta in se nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi:
»pristojen urad Mestne občine Velenje«.

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

Številka: 350-03-0001/2011-300    
Datum:   30. 3. 2011    
    

Župan Mestne občine Velenje
         Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA ZA 
CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE, za del območja 
urejanja S4/12 
(faza: dopolnjen osnutek)

1. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA

Razlog za predvidene spremembe in dopolnitve odloka o 
Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (v 
nadaljevanju: SD UN) je prilagoditev ureditvenega načrta 
novemu odloku o Spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje 1986-
2000, dopolnjen 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 – dopolnitev 2009 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2010 – v 
nadaljevanju: SD PSDP).
Predvidene SD UN spreminjajo namensko rabo zemljišč 
posameznih parcel, zaradi pobud občanov, ki so bile sprejete 
z odlokom o SD PSDP in se nanašajo na del območja urejanja 
z oznako S4/12, natančneje na zemljišče parc. št. 1962/1, k.o. 
Velenje.
Navedenemu zemljišču se je s SD PSDP MOV spremenila 
namenska raba iz gozda s posebnim namenom v stavbno 
zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji. Enako velja tudi za 
parcelo št. 581/1, k.o. Velenje.

Postopek priprave obravnavnih SD UN se je začel na pobudo 
družbe Toming Consulting d.o.o. iz Velenja, ki ima željo, da se 
na zemljišču parc. št. 1962/1, k.o. Velenje, omogoči gradnja 
stanovanjskih hiš.
Izdelavo SD UN financira pobudnik, postopek sprejemanja SD 
UN vodi Urad za prostor MOV, v sodelovanju z investitorjem.

Za načrtovalca SD UN je naročnik izbral podjetje Protim Ržišnik 
Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur.
Poleg sprememb na območju urejanja z oznako S4/12, so 
predvidene še nekatere manjše spremembe odloka o SD UN, 
kot je omogočanje stanovanjske gradnje na parceli št. 581/1, 
k.o. Velenje ter določitev pogojev za to gradnjo in manjši 
popravki odloka glede na novo prostorsko zakonodajo in vloge 
občanov za spremembo odloka o UN.

2. PRAVNA PODALGA IN UREDITVENO OBMOČJE

Obravnavana zemljišča se urejajo z naslednjimi prostorskimi 
akti:
• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, 
dopolnjen 1988 in 1990, družbenega plana Občine Velenje 
za obdobje 1986-1990 in sprememb in dopolnitev planskih 
aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje 
– dopolnitev 2009 (UV MOV, št. 17/2010);

• Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta 
Velenje (UV MOV, št. 7/93, 4/94, 11/94, 4/99, 9/99, 2/01, 
21/04, 26/06, 8/08, 8/09, 14/09, 12/10).

Pravna podlaga za pripravo SD UN je v Zakonu o urejanju 
prostora (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP) in na podlagi 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08).

SD UN so predvidene za del območja S4/12, z oznako S4/12a 
(zemljišča s parc. št. 1962/1, 1962/4 in 1963/2, vse k.o. Velenje) 
in za parcelo št. 581/1, k.o. Velenje.

Obravnavana zemljišča se nahajajo na severnem delu mesta 
Velenje, v mestni četrti Desni breg in so na severni strani omejena 
s Stanetovo cesto, na zahodni strani z obstoječo stanovanjsko 
pozidavo vzdolž Kersnikove ceste, na južni strani s Šlandrovo 
cesto ter na vzhodni strani z obstoječo stanovanjsko pozidavo 
in območjem otroškega vrtca.

3. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA 
NAČRTA

Predmet izdelave SD UN je glede na pobudo, izdelati nova 
določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za 
umestitev novih stanovanjskih objektov, znotraj območja S4/12, 
ki se ureja z UN.
V odlok o SD UN se bodo dodali urbanistično-arhitektonski 
pogoji s podrobnejšimi določili za oblikovanje in umestitev novo 
predvidenih objektov.

Vsebinska podlaga za izdelavo dopolnjenega osnutka SD UN 
za območje S4/12a so bile Posebne strokovne podlage za 
izvzem zemljišča iz gozdnih površin ter spremembo v stavbno 
zemljišče (št. proj. P 112360, april 2008, izdelal: Protim Ržišnik 
Perc d.o.o.), ki so bile izdelane kot podlaga za pripravo SD 
PSDP MOV, s katerimi se je zemljišču parc. št. 1962/1, k.o. 
Velenje, spremenila namenska raba zemljišča, iz gozda s 
posebnim namenom v stavbno zemljišče.

V omenjenih strokovnih podlagah je bilo preverjenih več 
variantnih rešitev pozidave (redkejša in gostejša pozidava 



                      4. april 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 18 / Številka 05

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

z enodružinskimi stanovanjskimi hišami ter gostejša pozidava z vila bloki). Na osnovi primerjave variantnih rešitev z vidika 
sprejemljivosti v lokalnem okolju je bila izbrana variantna rešitev, ki na območju predvideva gradnjo 8 stanovanjskih hiš.

Obstoječa parcelacija, oblika obravnavanih zemljišč ter možnost ureditve dostopov do območja sta narekovali delitev območja na 
severni in južni del, pri čemer so na obeh delih predvideni po štirje stanovanjski objekti.

Gradnja osmih stanovanjskih hiš je predvidena na zemljišču parc. št. 1962/1, k.o. Velenje, ki se ga parcelira na osem zemljišč za 
gradnjo objektov, na zemljišče za ureditev pločnika ob Stanetovi cesti ter na zemljišče potrebno za ureditev interne dostopne ceste 
za dostop do objektov na južnem delu območja.
Poleg gradnje objektov je predvidena tudi izgradnja za obratovanje objektov potrebne komunalne, energetske, prometne in druge 
infrastrukture, ki se bo navezovala na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo v bližini območja.
Poleg priključkov, potrebnih za predvidene objekte, je skladno s smernicami upravljavcev predvidena še ureditev pločnika ob 
Šlandrovi (v dolžini cca. 50m) in pločnika ob Stanetovi cesti (v dolžini cca. 120 m), gradnja meteorne kanalizacije v trasi Kersnikove 
ceste (v dolžini cca. 160m) ter obnova in prestavitve nekaterih obstoječih vodov (obnova vodovoda v Stanetovi cesti v dolžini cca. 
100 m, prestavitev NN, TK in KKS vodov). 

Dostop do objektov na južnem delu območja se uredi preko obstoječega priključka s Šlandrove ceste, ki se ga preuredi in 
nadaljuje z interno (dovozno) cesto z uvozi do posameznih objektov. Dostopi do objektov na S strani območja se uredijo direktno 
s Stanetove ceste.

Na zemljišču parc. št. 1962/4, k.o. Velenje, novi objekti, razen ureditve dostopa do južnega dela območja ter gradnje infrastrukturnih 
vodov niso predvideni. Zemljišče se ohrani kot zelena površina, na kateri je predvidena parkovna ureditev.
Na območju se lahko uredi zunanja otroška igrala, z ustrezno talno podlago in z ostalo urbano opremo (koš, klopi, informacijske 
table).

Pri izdelavi strokovnih podlag za SD UN in pri pripravi gradiva dopolnjenega osnutka SD UN so bile upoštevane pridobljene 
smernice nosilcev urejanja prostora, zatečeno stanje in naravne danosti obravnavanega območja.

4. POROČILO O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA

Postopek izdelave SD UN se je pričel januarja 2011, ko je bil sprejet Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o 
Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 3/2011)
S sklepom o začetku priprave SD UN so bili določeni:
- ocena stanja in razlogi za pripravo SD UN,
- vsebina in oblika SD UN
- območje SD UN,
- način pridobitve strokovnih podlag,
- roki in postopek za pripravo SD UN,
- nosilci urejanja prostora in
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD UN.

Pripravljavec SD UN je v konec januarja 2011 na pristojne nosilce urejanja prostora naslovil poziv za določitev smernic za 
načrtovanje SD UN. Smernice so bile pridobljene do konca februarja 2011.
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SD UN so predvidene za del obmoja S4/12, z oznako S4/12a (zemljiša s parc. št. 1962/1, 1962/4 in 
1963/2, vse k.o. Velenje) in za parcelo št. 581/1, k.o. Velenje. 

Obravnavana zemljiša se nahajajo na severnem delu mesta Velenje, v mestni etrti Desni breg in so 
na severni strani omejena s Stanetovo cesto, na zahodni strani z obstojeo stanovanjsko pozidavo 
vzdolž Kersnikove ceste, na južni strani s Šlandrovo cesto ter na vzhodni strani z obstojeo 
stanovanjsko pozidavo in obmojem otroškega vrtca. 

3. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NARTA 

Predmet izdelave SD UN je glede na pobudo, izdelati nova doloila, ki bodo smiselno in ustrezno 
postavila pogoje za umestitev novih stanovanjskih objektov, znotraj obmoja S4/12, ki se ureja z UN. 
V odlok o SD UN se bodo dodali urbanistino-arhitektonski pogoji s podrobnejšimi doloili za 
oblikovanje in umestitev novo predvidenih objektov.

Vsebinska podlaga za izdelavo dopolnjenega osnutka SD UN za obmoje S4/12a so bile Posebne 
strokovne podlage za izvzem zemljiša iz gozdnih površin ter spremembo v stavbno zemljiše (št. proj. 
P 112360, april 2008, izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o.), ki so bile izdelane kot podlaga za pripravo 
SD PSDP MOV, s katerimi se je zemljišu parc. št. 1962/1, k.o. Velenje, spremenila namenska raba 
zemljiša, iz gozda s posebnim namenom v stavbno zemljiše. 

V omenjenih strokovnih podlagah je bilo preverjenih ve variantnih rešitev pozidave (redkejša in 
gostejša pozidava z enodružinskimi stanovanjskimi hišami ter gostejša pozidava z vila bloki). Na 
osnovi primerjave variantnih rešitev z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju je bila izbrana variantna 
rešitev, ki na obmoju predvideva gradnjo 8 stanovanjskih hiš. 

Obstojea parcelacija, oblika obravnavanih zemljiš ter možnost ureditve dostopov do obmoja sta 
narekovali delitev obmoja na severni in južni del, pri emer so na obeh delih predvideni po štirje 
stanovanjski objekti. 

Gradnja osmih stanovanjskih hiš je predvidena na zemljišu parc. št. 1962/1, k.o. Velenje, ki se ga 
parcelira na osem zemljiš za gradnjo objektov, na zemljiše za ureditev plonika ob Stanetovi cesti ter 
na zemljiše potrebno za ureditev interne dostopne ceste za dostop do objektov na južnem delu 
obmoja. 
Poleg gradnje objektov je predvidena tudi izgradnja za obratovanje objektov potrebne komunalne, 
energetske, prometne in druge infrastrukture, ki se bo navezovala na obstojee komunalne sisteme, ki 
potekajo v bližini obmoja. 
Poleg prikljukov, potrebnih za predvidene objekte, je skladno s smernicami upravljavcev predvidena 
še ureditev plonika ob Šlandrovi (v dolžini cca. 50m) in plonika ob Stanetovi cesti (v dolžini cca. 120 
m), gradnja meteorne kanalizacije v trasi Kersnikove ceste (v dolžini cca. 160m) ter obnova in 
prestavitve nekaterih obstojeih vodov (obnova vodovoda v Stanetovi cesti v dolžini cca. 100 m, 
prestavitev NN, TK in KKS vodov).  

Dostop do objektov na južnem delu obmoja se uredi preko obstojeega prikljuka s Šlandrove ceste, 
ki se ga preuredi in nadaljuje z interno (dovozno) cesto z uvozi do posameznih objektov. Dostopi do 
objektov na S strani obmoja se uredijo direktno s Stanetove ceste. 

Na zemljišu parc. št. 1962/4, k.o. Velenje, novi objekti, razen ureditve dostopa do južnega dela 
obmoja ter gradnje infrastrukturnih vodov niso predvideni. Zemljiše se ohrani kot zelena površina, na 
kateri je predvidena parkovna ureditev. 
Na obmoju se lahko uredi zunanja otroška igrala, z ustrezno talno podlago in z ostalo urbano opremo 
(koš, klopi, informacijske table). 

Informativni izraun faktorja pozidanosti zemljiš: 
velikost obmoja (S4/12a) 9.894 m2 
velikost zemljiša za gradnjo stanovanjskih hiš (1962/1) 7.423 m2 
površina pozidanega (ocena) cca. 1280 m2 
brutto površina posameznega objekta (ocena) cca. 160 m2 

število predvidenih objektov 8 
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faktor zazidanosti (na zemljišu 1962/1) cca. 0,17 

Pri izdelavi strokovnih podlag za SD UN in pri pripravi gradiva dopolnjenega osnutka SD UN so bile 
upoštevane pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, zateeno stanje in naravne danosti 
obravnavanega obmoja. 

4. POROILO O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA 
NARTA 

Postopek izdelave SD UN se je priel januarja 2011, ko je bil sprejet Sklep o zaetku priprave 
sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem nartu za centralne predele mesta Velenje (Uradni 
vestnik Mestne obine Velenje, št. 3/2011) 
S sklepom o zaetku priprave SD UN so bili doloeni: 

- ocena stanja in razlogi za pripravo SD UN, 
- vsebina in oblika SD UN 
- obmoje SD UN, 
- nain pridobitve strokovnih podlag, 
- roki in postopek za pripravo SD UN, 
- nosilci urejanja prostora in 
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD UN. 

Pripravljavec SD UN je v konec januarja 2011 na pristojne nosilce urejanja prostora naslovil poziv za 
doloitev smernic za nartovanje SD UN. Smernice so bile pridobljene do konca februarja 2011. 

Seznam pridobljenih smernic: 
1. Mestna obina Velenje 344-07-0026/2011-620, 

z dne 03.02.2011, 
prejete 14.02.2011 

2. Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 
(vodovod, kanalizacija, toplovod) 

105805/II/11-BZ-9098, 
z dne 03.02.2011, 
prejete 11.02.2011 

3. PUP-Saubermacher d.o.o. 
(odpadki) 

PUP-S/SD-1/2011-smernice, 
z dne 22.01.2011, 
prejete 25.02.2011 

4. Elektro Celje, d.d. PP C/EC11006479/2011-SK, 
z dne 17.02.2011, 
prejete 22.02.2011 

5. Telekom Slovenije d.d., PE Celje 38/05-AF-00131201001280010, 
z dne 15.02.2011, 
prejete 17.02.2011 

6. Telemach Velenje d.d. 0100-235.pog,  
z dne 09.02.2011, 
prejete 23.02.2011 

7. Ministrstvo za okolje in prostor, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje 

_______________,    
z dne __________, 
prejete _________ 
Odloba, da v postopku priprave OPPN 
celovite presoje vplivov na okolje ni treba 
izvesti.)

Ministrstvo za okolje in prostor RS je odloilo, da v postopku priprave SD UN ni potrebno izvesti 
celovite presoje vplivov na okolje. Iz osnutka SD UN je bilo namre razvidno, da prostorski nart ne 
obsega posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ter da njegova izvedba ne bo 
pomembneje vplivala na okolje.  

Na podlagi prejetih smernic za nartovanje SD UN ter na podlagi Sklepa o zaetku priprave SD UN so 
bile izdelane naslednje strokovne podlage: 

• Urbanistina idejna zasnova, št. P 112361 (izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenur, februar 
2011); 
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Ministrstvo za okolje in prostor RS je odločilo, da v postopku priprave SD UN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 
Iz osnutka SD UN je bilo namreč razvidno, da prostorski načrt ne obsega posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje ter da njegova izvedba ne bo pomembneje vplivala na okolje. 

Na podlagi prejetih smernic za načrtovanje SD UN ter na podlagi Sklepa o začetku priprave SD UN so bile izdelane naslednje 
strokovne podlage:

• Urbanistična idejna zasnova, št. P 112361 (izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur, februar 2011);
• Idejna zasnova za prometne in komunalne ureditve (prometna ureditev, kanalizacijsko in vodovodno omrežje), št. P 112361 

(izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur, februar 2011);
• Idejna zasnova energetske oskrbe (električne inštalacije in električna oprema ter telekomunikacije), št. P 112361 (izdelal 

Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur, februar 2011);
• Idejna zasnova energetske oskrbe (toplovodno omrežje), št. P 112361 (izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur, februar 

2011); 
• Elaborat geodetske izmere – geodetski načrt, št. 049-2011 (izdelal Strat, geodetske storitve d.o.o., Velenje, februar 2011);
• Strokovno mnenje požarne varnosti za OPPN, št. 0020-02-11 OPPN (izdelal EKOsystem d.o.o., Maribor, februar 2011).

Na podlagi izdelanih strokovnih podlag ter ob upoštevanju smernic je bil izdelan dopolnjen osnutek SD UN ter gradivo za javno 
razgrnitev.

Med javno razgrnitvijo, ki bo potekala v marcu in aprilu 2011, bo predmetni dopolnjen osnutek SD UN predstavljen na javni 
obravnavi, ki bo organizirana v aprilu 2011 ob 15. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje. 

Datum: 14. 3. 2011

                 Pripravili:
    Marko Vučina, univ.dipl.inž.arh., s.r.

                                                                                               Špela Kragelj Bračko, univ.dipl.inž.kraj.arh., s.r.
    Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh., s.r.
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faktor zazidanosti (na zemljišu 1962/1) cca. 0,17 

Pri izdelavi strokovnih podlag za SD UN in pri pripravi gradiva dopolnjenega osnutka SD UN so bile 
upoštevane pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, zateeno stanje in naravne danosti 
obravnavanega obmoja. 

4. POROILO O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA 
NARTA 

Postopek izdelave SD UN se je priel januarja 2011, ko je bil sprejet Sklep o zaetku priprave 
sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem nartu za centralne predele mesta Velenje (Uradni 
vestnik Mestne obine Velenje, št. 3/2011) 
S sklepom o zaetku priprave SD UN so bili doloeni: 

- ocena stanja in razlogi za pripravo SD UN, 
- vsebina in oblika SD UN 
- obmoje SD UN, 
- nain pridobitve strokovnih podlag, 
- roki in postopek za pripravo SD UN, 
- nosilci urejanja prostora in 
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD UN. 

Pripravljavec SD UN je v konec januarja 2011 na pristojne nosilce urejanja prostora naslovil poziv za 
doloitev smernic za nartovanje SD UN. Smernice so bile pridobljene do konca februarja 2011. 

Seznam pridobljenih smernic: 
1. Mestna obina Velenje 344-07-0026/2011-620, 

z dne 03.02.2011, 
prejete 14.02.2011 

2. Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 
(vodovod, kanalizacija, toplovod) 

105805/II/11-BZ-9098, 
z dne 03.02.2011, 
prejete 11.02.2011 

3. PUP-Saubermacher d.o.o. 
(odpadki) 

PUP-S/SD-1/2011-smernice, 
z dne 22.01.2011, 
prejete 25.02.2011 

4. Elektro Celje, d.d. PP C/EC11006479/2011-SK, 
z dne 17.02.2011, 
prejete 22.02.2011 

5. Telekom Slovenije d.d., PE Celje 38/05-AF-00131201001280010, 
z dne 15.02.2011, 
prejete 17.02.2011 

6. Telemach Velenje d.d. 0100-235.pog,  
z dne 09.02.2011, 
prejete 23.02.2011 

7. Ministrstvo za okolje in prostor, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje 

_______________,    
z dne __________, 
prejete _________ 
Odloba, da v postopku priprave OPPN 
celovite presoje vplivov na okolje ni treba 
izvesti.)

Ministrstvo za okolje in prostor RS je odloilo, da v postopku priprave SD UN ni potrebno izvesti 
celovite presoje vplivov na okolje. Iz osnutka SD UN je bilo namre razvidno, da prostorski nart ne 
obsega posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ter da njegova izvedba ne bo 
pomembneje vplivala na okolje.  

Na podlagi prejetih smernic za nartovanje SD UN ter na podlagi Sklepa o zaetku priprave SD UN so 
bile izdelane naslednje strokovne podlage: 

• Urbanistina idejna zasnova, št. P 112361 (izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenur, februar 
2011); 
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POROČILO 
O IZVAJANJU SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA 

LETO 2010

UVOD
Center za socialno delo Velenje izvaja storitve socialne oskrbe na domu upravičencem v občinah: Mestna občina Velenje, Šoštanj 
in Šmartno ob Paki. Upravičenci do socialne oskrbe na domu za kvalitetno bivanje v svojem domačem okolju zaradi invalidnosti, 
starosti in bolezni potrebujejo občasno organizirano pomoč, ki jim omogoča ohranjanje zadovoljivega duševnega in telesnega 
počutja. Tako organizirana pomoč na domu lahko upravičencu začasno ali trajno nadomesti institucionalno varstvo. Z izvajanjem 
pomoči na domu upravičencem omogočamo ustrezno obliko pomoči v njihovem bivalnem okolju in tako posredno vplivamo na 
izboljšanje kvalitete življenja ljudi v starejših letih. 
Center za socialno delo Velenje je na območju Upravne enote Velenje za uporabnike  Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in 
Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju uporabniki) razvil in od oktobra leta 1992 dalje izvaja socialno varstveno storitev pomoč 
družini na domu. Storitev vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti  ter v drugih primerih, ko socialna 
oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali  v drugi organizirani 
obliki. 
Pomoč družini na domu je storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne ali druge pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take 
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organiziranja praktične pomoči in uslug, s katerimi se 
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani 
obliki. Mrežo javne službe za omenjeno storitev zagotavlja vsaka občina posebej. V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2006-2010 se javna služba pomoč družini na domu organizira za najmanj 3% oseb, starih 65 let 
in več ter za najmanj 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu ali mobilno pomoč zaradi duševne, telesne in 
senzorne motnje, hude bolezni ali iz drugih razlogov. S tem naj bi se dosegel zaželen učinek, da se v Republiki Sloveniji zagotovi 
socialna oskrba na domu za vsaj 10.000 oseb, starih nad 65 let in vsaj za 900 drugih odraslih oseb. 

1. KADRI

Storitve socialne oskrbe na domu je v obdobju od 01.01.2010 do 31.12. 2010 izvajalo 14 zaposlenih socialnih oskrbovalk, od 
katerih delata 2 s polovičnim delovnim časom, 5 od 14 pa jih ima sklenjeno delovno razmerje za določen čas po pogodbi o 
subvencioniranih zaposlitvah. Zaradi povečanega obsega dela se je tudi število delavk na področju socialne oskrbe v okviru javnih 
del povečalo iz 6 na 8 oskrbovalk in sicer: 5 v MO Velenje, 2 v občini Šoštanj ter 1 v Šmarnem ob Paki.  
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1. KADRI 

Storitve socialne oskrbe na domu je v obdobju od 01.01.2010 do 31.12. 2010 izvajalo 14 zaposlenih 
socialnih oskrbovalk, od katerih delata 2 s polovinim delovnim asom, 5 od 14 pa jih ima sklenjeno 
delovno razmerje za doloen as po pogodbi o subvencioniranih zaposlitvah. Zaradi poveanega 
obsega dela se je tudi število delavk na podroju socialne oskrbe v okviru javnih del povealo iz 6 na 8 
oskrbovalk in sicer: 5 v MO Velenje, 2 v obini Šoštanj ter 1 v Šmarnem ob Paki.   

Tabela 1:  Pregled obsega izvajanja pomoi na domu v obdobju od 01.01.2010 do 31.07.2010 

Obina Število uporab. 
01. - 12.2010 

Povpreno štev. 
uporab. meseno 

Število ur 
PND 

Povpreno 
število ur pomoi 

MO Velenje 97 63 16.496 1.374,67 
Šoštanj 42 30 6.010 500,83 
Šmartno ob Paki 24 16,7 3.670 305,83 
SKUPAJ 163 109,7 26.176 2181,33 

Iz tabele 1 je razvidno, da se je povpreno število uporabnikov v vseh treh obinah povealo, glede na 
število v preteklem letu. Zaradi poveanja števila uporabnikov in povpraševanja po navedeni storitvi 
smo poveali število zaposlitev v okviru socialne oskrbe; prav tako tudi na javnih delih v vsaki obini 
po eno delavko. 

  

Tabela 2:  Pregled izvajanja pomoi na domu v obdobju od leta 2006  do 31.12.2010 

Leto Povpreno število uporabnikov v letu Povpreno število ur pomoi na domu v letu 
2006 61,25 998,31 
2007 63,87 1030,56 
2008 83,50 1506,54 
2009 98,75 1963,58 
01.01.- 31. 12.2010 109,7 2181,33 

Iz tabele št. 2 je razvidno, da število uporabnikov pomoi na domu iz leta v leto naraša. Kljub temu, 
da je bil v našem lokalnem okolju konec leta 2009 odprt Center starejših Zimzelen v Topolšici in da 
imamo v Velenju tudi Dom za varstvo odraslih, povpraševanje po storitvah v okviru pomoi na domu 
iz leta v leto narašajo. Temu botruje to, da sta v naši lokalni skupnosti obini Šoštanj in Šmartno ob 
Paki z visokim deležem starih prebivalcev; iz podatkov po starosti naših uporabnikov je namre
razvidno, da je v obini Šoštanj povprena starost naših uporabnikov 80,9 leta, v obini Šmartno ob 
Paki 82,06 let ter v MO Velenje 78,03 let. Seveda pa so tudi obine naklonjene uporabnikom glede 
subvencionirane cene za uro opravljene storitve za uporabnika, ki je višja od 50% subvencije in se od 
lanskega leta v nobeni od obin ni spremenila. V MO Velenje je cena za uporabnika vezana na njegov 
neto dohodek na družinskega lana v letu 2008 in znaša po veljavni lestvici od 0,50 EUR/uro do 4,99 
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1. KADRI 

Storitve socialne oskrbe na domu je v obdobju od 01.01.2010 do 31.12. 2010 izvajalo 14 zaposlenih 
socialnih oskrbovalk, od katerih delata 2 s polovinim delovnim asom, 5 od 14 pa jih ima sklenjeno 
delovno razmerje za doloen as po pogodbi o subvencioniranih zaposlitvah. Zaradi poveanega 
obsega dela se je tudi število delavk na podroju socialne oskrbe v okviru javnih del povealo iz 6 na 8 
oskrbovalk in sicer: 5 v MO Velenje, 2 v obini Šoštanj ter 1 v Šmarnem ob Paki.   

Tabela 1:  Pregled obsega izvajanja pomoi na domu v obdobju od 01.01.2010 do 31.07.2010 

Obina Število uporab. 
01. - 12.2010 

Povpreno štev. 
uporab. meseno 

Število ur 
PND 

Povpreno 
število ur pomoi 

MO Velenje 97 63 16.496 1.374,67 
Šoštanj 42 30 6.010 500,83 
Šmartno ob Paki 24 16,7 3.670 305,83 
SKUPAJ 163 109,7 26.176 2181,33 

Iz tabele 1 je razvidno, da se je povpreno število uporabnikov v vseh treh obinah povealo, glede na 
število v preteklem letu. Zaradi poveanja števila uporabnikov in povpraševanja po navedeni storitvi 
smo poveali število zaposlitev v okviru socialne oskrbe; prav tako tudi na javnih delih v vsaki obini 
po eno delavko. 

  

Tabela 2:  Pregled izvajanja pomoi na domu v obdobju od leta 2006  do 31.12.2010 

Leto Povpreno število uporabnikov v letu Povpreno število ur pomoi na domu v letu 
2006 61,25 998,31 
2007 63,87 1030,56 
2008 83,50 1506,54 
2009 98,75 1963,58 
01.01.- 31. 12.2010 109,7 2181,33 

Iz tabele št. 2 je razvidno, da število uporabnikov pomoi na domu iz leta v leto naraša. Kljub temu, 
da je bil v našem lokalnem okolju konec leta 2009 odprt Center starejših Zimzelen v Topolšici in da 
imamo v Velenju tudi Dom za varstvo odraslih, povpraševanje po storitvah v okviru pomoi na domu 
iz leta v leto narašajo. Temu botruje to, da sta v naši lokalni skupnosti obini Šoštanj in Šmartno ob 
Paki z visokim deležem starih prebivalcev; iz podatkov po starosti naših uporabnikov je namre
razvidno, da je v obini Šoštanj povprena starost naših uporabnikov 80,9 leta, v obini Šmartno ob 
Paki 82,06 let ter v MO Velenje 78,03 let. Seveda pa so tudi obine naklonjene uporabnikom glede 
subvencionirane cene za uro opravljene storitve za uporabnika, ki je višja od 50% subvencije in se od 
lanskega leta v nobeni od obin ni spremenila. V MO Velenje je cena za uporabnika vezana na njegov 
neto dohodek na družinskega lana v letu 2008 in znaša po veljavni lestvici od 0,50 EUR/uro do 4,99 
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Iz tabele št. 2 je razvidno, da število uporabnikov pomoči na domu iz leta v leto narašča. Kljub temu, da je bil v našem lokalnem okolju 
konec leta 2009 odprt Center starejših Zimzelen v Topolšici in da imamo v Velenju tudi Dom za varstvo odraslih, povpraševanje 
po storitvah v okviru pomoči na domu iz leta v leto naraščajo. Temu botruje to, da sta v naši lokalni skupnosti občini Šoštanj in 
Šmartno ob Paki z visokim deležem starih prebivalcev; iz podatkov po starosti naših uporabnikov je namreč razvidno, da je v občini 
Šoštanj povprečna starost naših uporabnikov 80,9 leta, v občini Šmartno ob Paki 82,06 let ter v MO Velenje 78,03 let. Seveda pa 
so tudi občine naklonjene uporabnikom glede subvencionirane cene za uro opravljene storitve za uporabnika, ki je višja od 50% 
subvencije in se od lanskega leta v nobeni od občin ni spremenila. V MO Velenje je cena za uporabnika vezana na njegov neto 
dohodek na družinskega člana v letu 2008 in znaša po veljavni lestvici od 0,50 EUR/uro do 4,99 EUR. Enaki pogoji veljajo v občini 
Šmartno ob Paki. V občini Šoštanj pa je cena na opravljeno uro storitev za vse uporabnike enotna in sicer 2,94 EUR.  

Obseg storitev v občinah smo oblikovali v skladu s potrebami uporabnikov storitev. Pomoč na domu izvajajo oskrbovalke v 
skladu z etičnim kodeksom delavcev v socialnem varstvu in v skladu z dogovorom o izvajanju storitev, ki ga pred začetkom 
izvajanja oblikuje strokovna delavka centra na področju pomoči na domu, skupaj z uporabnikom storitev in ostalimi udeleženimi v 
uporabnikovi socialni mreži. Osnovno vodilo pri izvajanju storitev je upoštevanje uporabnikovih individualnih potreb in spoštovanja 
pravice do odločanja o vsebini izvedenih storitev. Strokovno izvajanje storitev zagotavlja zadovoljstvo uporabnikov. V Centru 
za socialno delo Velenje je nenehno prisotna skrb za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje izvajalcev socialne oskrbe. V 
obdobju od 01.01.2010 do 31.07.2010 je izvajalo socialno oskrbo na domu 11 oskrbovalk s certifikatom za izvajanje socialne 
oskrbe na domu, ki ga v postopku preverjanja njihove strokovne usposobljenosti podeljuje Socialna zbornica Slovenije.  

2. ORGANIZACIJA IZVAJANJA STORITEV V BIVALNEM OKOLJU

Socialna oskrba na domu je pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva k izboljšanju kvalitete življenja 
najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb. Kot dejavnost je dobila pomembno mesto tudi v Nacionalnem 
programu socialnega varstva do leta 2010.
Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče v lokalnih skupnostih, ki so v krajevni pristojnosti 
Centra, imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar  se zaradi starosti 
ali hude invalidnosti  ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe  in nege ne zmorejo ali  zanjo nimajo 
možnosti.  
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
-  osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
-  osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije 

ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
-  druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
-  kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo  priznanega statusa invalida, pa so -  po oceni 

Centra za socialno delo - brez   občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
-  hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju ali težko in  najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v 

organizirane oblike varstva.
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Tabela 3:  Struktura uporabnikov pomoi na domu glede na izpolnjevanje pogoja upravienosti 
do storitve (obdobje 01.01.2010 – 31.12.2010) 

Obina MO Velenje Šoštanj Šmartno ob Paki Skupaj 
Pogoj 
upravienosti: 

    

Osebe stare nad 
65 let 

80 – od teh jih 20 
prejema DPP 

41 - od teh jih 6 
prejema DPP    

22 - od teh jih 10 
prejema DPP 

143 

Status invalida po 
ZDVDTPO 

2 0 0 2 

Invalidne osebe s 
priznanim DPP 

2 0 1 3 

Kronino bolne 
osebe 

13 1 1 15 

Hudo bolni otrok 0 0 0 0 
Skupaj 97 42 24 163 

Iz zgornje tabele je razvidna struktura uporabnikov glede na vzrok (starost, telesne okvare, bolezni in 
stanje) zaradi katerega je oseba upraviena do pomoi na domu. V vseh treh obinah je veina 
uporabnikov do te storitve upraviena zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost. S statusom 
invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb obravnavamo v okviru 
naše storitve  dve osebi v MO Velenje, ki sta oprošeni plaila storitev. Zanimivo je tudi, da ima samo 
ena invalidna oseba pod 65 let priznan dodatek za pomo in postrežbo (v tabeli DPP).  

Center izvaja v okviru socialne oskrbe v bivalnem okolju: 

-gospodinjsko pomo, 
-pomo pri vzdrževanju osebne higiene, 
-pomo pri ohranjanju socialnih stikov. 

Tabela 4:  Pregled števila uporabnikov po naroenih storitvah 

Obina Gospodinjska 
pomo

Pomo pri vzdrževanju 
osebne higiene 

Pomo pri ohranjanju 
socialnih stikov 

MO Velenje 66 31 29 
Šoštanj 35 8 12 
Šmartno ob Paki 16 8 5 
Skupaj 117 47 46 

Iz tabele št. 4 je razvidno, da je še vedno najve potreb pri uporabnikih po pomoi pri gospodinjskih 
opravilih. Pri veih uporabnikih izvajamo pomo pri vzdrževanju osebne higiene v »sozvoju« z 
negovalkami s strani patronažne službe ZD Velenje, kar pomeni, da se dogovarjamo kateri dan v tednu 
opravlja obiske negovalka s strani patronažne službe in kateri dan naša socialna oskrbovalka. To 
velikokrat pripomore k temu, da imajo uporabniki razporejene obiske s strani zdravstvene in naše 
službe in so manj asa sami, ter imajo dobro pokrito mrežo storitev. Pomo pri ohranjanju socialnih 
stikov, pa se seveda prepleta s pomojo pri vzdrževanju osebne higiene ter gospodinjsko pomojo in 
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Tabela 3:  Struktura uporabnikov pomoi na domu glede na izpolnjevanje pogoja upravienosti 
do storitve (obdobje 01.01.2010 – 31.12.2010) 

Obina MO Velenje Šoštanj Šmartno ob Paki Skupaj 
Pogoj 
upravienosti: 

    

Osebe stare nad 
65 let 

80 – od teh jih 20 
prejema DPP 

41 - od teh jih 6 
prejema DPP    

22 - od teh jih 10 
prejema DPP 

143 

Status invalida po 
ZDVDTPO 

2 0 0 2 

Invalidne osebe s 
priznanim DPP 

2 0 1 3 

Kronino bolne 
osebe 

13 1 1 15 

Hudo bolni otrok 0 0 0 0 
Skupaj 97 42 24 163 

Iz zgornje tabele je razvidna struktura uporabnikov glede na vzrok (starost, telesne okvare, bolezni in 
stanje) zaradi katerega je oseba upraviena do pomoi na domu. V vseh treh obinah je veina 
uporabnikov do te storitve upraviena zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost. S statusom 
invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb obravnavamo v okviru 
naše storitve  dve osebi v MO Velenje, ki sta oprošeni plaila storitev. Zanimivo je tudi, da ima samo 
ena invalidna oseba pod 65 let priznan dodatek za pomo in postrežbo (v tabeli DPP).  

Center izvaja v okviru socialne oskrbe v bivalnem okolju: 

-gospodinjsko pomo, 
-pomo pri vzdrževanju osebne higiene, 
-pomo pri ohranjanju socialnih stikov. 

Tabela 4:  Pregled števila uporabnikov po naroenih storitvah 

Obina Gospodinjska 
pomo

Pomo pri vzdrževanju 
osebne higiene 

Pomo pri ohranjanju 
socialnih stikov 

MO Velenje 66 31 29 
Šoštanj 35 8 12 
Šmartno ob Paki 16 8 5 
Skupaj 117 47 46 

Iz tabele št. 4 je razvidno, da je še vedno najve potreb pri uporabnikih po pomoi pri gospodinjskih 
opravilih. Pri veih uporabnikih izvajamo pomo pri vzdrževanju osebne higiene v »sozvoju« z 
negovalkami s strani patronažne službe ZD Velenje, kar pomeni, da se dogovarjamo kateri dan v tednu 
opravlja obiske negovalka s strani patronažne službe in kateri dan naša socialna oskrbovalka. To 
velikokrat pripomore k temu, da imajo uporabniki razporejene obiske s strani zdravstvene in naše 
službe in so manj asa sami, ter imajo dobro pokrito mrežo storitev. Pomo pri ohranjanju socialnih 
stikov, pa se seveda prepleta s pomojo pri vzdrževanju osebne higiene ter gospodinjsko pomojo in 
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Iz tabele št. 4 je razvidno, da je še vedno največ potreb pri uporabnikih po pomoči pri gospodinjskih opravilih. Pri večih uporabnikih 
izvajamo pomoč pri vzdrževanju osebne higiene v »sozvočju« z negovalkami s strani patronažne službe ZD Velenje, kar pomeni, da 
se dogovarjamo kateri dan v tednu opravlja obiske negovalka s strani patronažne službe in kateri dan naša socialna oskrbovalka. 
To velikokrat pripomore k temu, da imajo uporabniki razporejene obiske s strani zdravstvene in naše službe in so manj časa sami, 
ter imajo dobro pokrito mrežo storitev. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, pa se seveda prepleta s pomočjo pri vzdrževanju 
osebne higiene ter gospodinjsko pomočjo in pride še posebej do izraza pri uporabnikih, ki živijo sami in nimajo tako razvejane 
socialne mreže. Pri nekaterih uporabnikih namreč velja dejstvo, da je obisk s strani naše socialne oskrbovalke tudi njihov edini 
stik »s svetom«.
 Pomoč na domu je bila od oktobra leta 1992 organizirana od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, oziroma po potrebi tudi 
kakšno uro dlje. V oktobru leto 2008 pa se je pri  uporabnikih, ki živijo sami pokazala potreba po pomoči na domu tudi v času 
vikendov in v večernih urah, zato smo v ta namen uvedli dežurstva dveh socialnih oskrbovalk, ki se tedensko menjavajo.
Na osnovi metodologije za izračun cen socialno varstvenih storitev smo občinam, kjer izvajamo storitev predložili v potrditev 
izračun ekonomske cene storitve. Ob upoštevanju 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu 
(Ur.list RS 2/2004) so občine zagotavljale subvencijo storitev pomoči na domu v višini najmanj 50% ekonomske cene storitve. 
Ekonomska cena storitve ob upoštevanju doseganja 120 efektivnih ur je od 01.07.2009 v MO Velenje 16,45 EUR, v občini 
Šmartno ob Paki od 01.01.2009 16,33 EUR ter od 01.05.2009 v občini Šoštanj 16,47 EUR.
V skladu z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so lahko uporabniki storitev vložili 
zahtevke za oprostitev plačila pomoči na domu. Center za socialno delo Velenje je v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010 
obravnaval dva nova zahtevka za oprostitev plačila socialno varstvene storitve pomoč na domu. V MO Velenje imamo štiri 
uporabnike, ki uveljavljajo oprostitev plačila v okviru pomoči na domu; trije uporabniki so oproščeni v celoti, pri eni uporabnici pa 
gre za delno oprostitev. V Občini Šoštanj je eden od uporabnikov v celoti oproščen plačila storitve.
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pride še posebej do izraza pri uporabnikih, ki živijo sami in nimajo tako razvejane socialne mreže. Pri 
nekaterih uporabnikih namre velja dejstvo, da je obisk s strani naše socialne oskrbovalke tudi njihov 
edini stik »s svetom«. 

 Pomo na domu je bila od oktobra leta 1992 organizirana od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, 
oziroma po potrebi tudi kakšno uro dlje. V oktobru leto 2008 pa se je pri  uporabnikih, ki živijo sami 
pokazala potreba po pomoi na domu tudi v asu vikendov in v veernih urah, zato smo v ta namen 
uvedli dežurstva dveh socialnih oskrbovalk, ki se tedensko menjavajo. 

Na osnovi metodologije za izraun cen socialno varstvenih storitev smo obinam, kjer izvajamo 
storitev predložili v potrditev izraun ekonomske cene storitve. Ob upoštevanju 28. lena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.list RS 2/2004) so obine zagotavljale 
subvencijo storitev pomoi na domu v višini najmanj 50% ekonomske cene storitve. Ekonomska cena 
storitve ob upoštevanju doseganja 120 efektivnih ur je od 01.07.2009 v MO Velenje 16,45 EUR, v 
obini Šmartno ob Paki od 01.01.2009 16,33 EUR ter od 01.05.2009 v obini Šoštanj 16,47 EUR. 

V skladu z uredbo o merilih za doloanje oprostitev pri plailih socialno varstvenih storitev so lahko 
uporabniki storitev vložili zahtevke za oprostitev plaila pomoi na domu. Center za socialno delo 
Velenje je v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010 obravnaval dva nova zahtevka za oprostitev plaila 
socialno varstvene storitve pomo na domu. V MO Velenje imamo štiri uporabnike, ki uveljavljajo 
oprostitev plaila v okviru pomoi na domu; trije uporabniki so oprošeni v celoti, pri eni uporabnici 
pa gre za delno oprostitev. V Obini Šoštanj je eden od uporabnikov v celoti oprošen plaila storitve. 

Tabela 5:  Uporabniki s priznano oprostitvijo plaila storitve na dan 31.12.2010 

1. v celoti 

Ime in priimek Naslov Obina Oprošeni na podlagi 
VARJAI
TURNIŠKI Marijan 

Koroška cesta 2 Šoštanj Odlobe o višini 
oprostitve 

KNEZ Marija Kidrieva cesta 9 Velenje Odlobe o višini 
oprostitve 

KASESNIK Marija 
SAJKO Gal 

Prešernova cesta 7c 
Jerihova 6 

Velenje 
Velenje 

100. len ZSV 
100. len ZSV 

VIHER Franc Janškovo selo 1 Velenje Odlobe o višini 
oprostitve 

TAIRI Radmila Vojkova 12a Velenje Odlobe o višini 
oprostitve  

  
2. delno 

Ime in priimek Naslov Obina Oprošeni na podlagi 
KRAJNC Hilda Kidrieva cesta 13 Velenje Odlobe o višini 

oprostitve 
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Tabela 6:  Izraun cene pomoi na domu 

Obina Ekonomska cena 
pomoi na domu 

Subvencija 
obine 

Subvencija Zavoda 
RS za zaposlovanje 

Prispevek 
uporabnika 

MO Velenje 16,45 EUR 9,64 EUR 1,82 EUR od 0,50 EUR do 4,99 EUR 
Šoštanj 16,47 EUR 11,71 EUR 1,82 EUR 2,94 EUR 
Šmartno ob Paki 16,33 EUR 9,52 EUR 1,82 EUR od 0,50 EUR do 4,99 EUR 

Od januarja do vkljuno julija 2010 so oskrbovalke izvedle skupno 26.176 ur pomoi na domu, od 
tega 16.496 ur v MO Velenje, 6.010 ur v obini Šoštanj in 3.670 ur v obini Šmartno ob Paki. 

Oskrbovalke Centra za socialno delo Velenje so v povpreju meseno izvedle 2.181,33 ur pomoi na 
domu, pri povpreno 109,7 uporabnikih meseno. V posameznih mesecih so opazna nihanja izvedenih 
ur. Najveje število ur je bilo izvedeno v mesecu oktobru v MO Velenje, za nekatere uporabnike v 
obini Šoštanj pa smo izvajali storitev le zaasno, v asu dopusta njihovih svojcev, zato je v mesecu 
juliju v obini Šoštanj opazno poveanje števila opravljenih ur pri uporabnikih in prav tako števila 
uporabnikov tj. 33.    

Pozorno smo tudi spremljali evidenco planiranih ur in dejansko izvedenih ur pomoi na domu. 
Ugotovili smo, da so razlogi za odpovedi ur so predvsem nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja 
uporabnikov, obisk pri zdravniku, zdravljenje v bolnišnici ali zdravilišu. Evidentirali smo tudi veje 
število potreb po poveanju pomoi na domu že aktivnim uporabnikom, predvsem zaradi poslabšanja 
zdravstvenega stanja, vendar še vedno do takšne mere, da je lahko uporabnik ob naši pomoi na domu 
ostal v svojem domaem okolju. Na njihove potrebe smo odgovorili s poveanjem števila obiskov pri 
posameznem uporabniku ali podaljšanja asa izvajanja pomoi na domu ob enem obisku (kjer as ni 
bil daljši od 4 ur). V naši službi težimo k temu, da je uporabnikom v primeru izražene potrebe urejena 
pomo na domu v roku najve treh dni od vložitve njihove zahteve za socialno oskrbo na domu. 

Tabela 7:  prikaz novih sprejemov v storitev pomo na domu in prekinitev izvajanja 

Mesec 
MO 

Velenje 
MO 

Velenje 
Šoštanj Šoštanj Šmartno ob 

Paki
Šmartno ob 

Paki 
Skupaj Skupaj 

sprejeti zakljuili sprejeti zakljuili sprejeti zakljuili sprejeti zakljuili 
Januar 4 3 0 1 3 1 7 5 
Februar 2 3 0 0 1 0 4 3 
Marec 2 1 2 1 1 2 5 4 
April 3 4 1 0 0 0 4 4 
Maj 1 1 2 0 0 0 3 1 
Junij 2 1 0 0 0 0 2 1 
Julij 4 2 1 1 2 1 2 5 
Avgust 3 4 2 3 1 0 6 5 
September 4 0 2 2 1 0 7 2 
Oktober 4 3 1 1 2 1 7 5 
November 4 5 1 1 0 0 5 6 
December 3 1 2 0 0 4 5 5 
Skupaj 36 28 14 10 11 9 57 46 
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Razlogi prekinitve izvajanja pomoi na domu v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010 so bili: 

-smrt:8 uporabnikov (sedem iz MO Velenje, ena iz Šmartnega ob Paki), 
-vselitev v dom:21 uporabnikov (trinajst iz MO Velenje, pet iz Šmartnega ob Paki, trije iz Šoštanja), 
-odpovedi iz razlinih razlogov:17 uporabnikov (deset iz MO Velenje, ena iz Šmartnega ob Paki, 
šest iz Šoštanja - zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja niso ve potrebovali socialne oskrbe na 
domu, oz. so odšli živet h kateremu od svojcev za namen nudenja celotne oskrbe). 

Tabela 8/starostna struktura uporabnikov pomoi na domu 

Uporabniki PND Mlajši od 65 let Starost od 65 do 80 
let 

Starejši od 80 let Skupaj 

MO Velenje 17 17 
% 

37 38% 43 44% 97 59% 

Šoštanj 1 2% 16 39% 25 59% 42 26% 
Šmartno ob Paki 1 4% 4 17% 19 79% 24 15% 
Skupaj 19 12% 57 34% 90 54% 163 100% 

Z leti opažamo poveanje deleža oseb starejših od 80 let, ki potrebujejo pomo. V vseh treh obinah 
naše lokalne skupnosti je delež starejših od 80 let potrebnih storitev pomoi na domu najvišji in sicer 
54% celote, kar se tudi sklada s podatkom, da je v obinah Šoštanj in Šmartno ob Paki povprena 
starost naših uporabnikov nad 80 let.  

Merjenje zadovoljstva z izvajanjem storitev v bivalnem okolju 

Jeseni lani 2009 smo s pomojo anketnih vprašalnikov študentke FSD merili zadovoljstvo 
uporabnikov z izvedenimi storitvami. Rezultati ankete so kazali na precejšnje zadovoljstvo z 
izvedenimi storitvami, vse konkretne predloge za izboljšanje kvalitete storitev smo se trudili 
upoštevati pri organizaciji in izvedbi storitev. Najpogostejša kritika uporabnikov pomoi na domu je 
bila, da se izvajalke prepogosto menjavajo. Pri naši organizaciji dela, e je le možno omogoamo 
vejo stalnost kadra pri uporabnikih.  



4. april 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 25

              7. seja Sveta Mestne občine Velenje






CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE 
Vodnikova cesta  1,  3320 VELENJE 
Tel.: +386 3 89 84 500  Fax: +386  3 89 84 540 
URL: http://csd-velenje.com/,      e-pošta: gpcsd.velen@gov.si

pride še posebej do izraza pri uporabnikih, ki živijo sami in nimajo tako razvejane socialne mreže. Pri 
nekaterih uporabnikih namre velja dejstvo, da je obisk s strani naše socialne oskrbovalke tudi njihov 
edini stik »s svetom«. 

 Pomo na domu je bila od oktobra leta 1992 organizirana od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, 
oziroma po potrebi tudi kakšno uro dlje. V oktobru leto 2008 pa se je pri  uporabnikih, ki živijo sami 
pokazala potreba po pomoi na domu tudi v asu vikendov in v veernih urah, zato smo v ta namen 
uvedli dežurstva dveh socialnih oskrbovalk, ki se tedensko menjavajo. 

Na osnovi metodologije za izraun cen socialno varstvenih storitev smo obinam, kjer izvajamo 
storitev predložili v potrditev izraun ekonomske cene storitve. Ob upoštevanju 28. lena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.list RS 2/2004) so obine zagotavljale 
subvencijo storitev pomoi na domu v višini najmanj 50% ekonomske cene storitve. Ekonomska cena 
storitve ob upoštevanju doseganja 120 efektivnih ur je od 01.07.2009 v MO Velenje 16,45 EUR, v 
obini Šmartno ob Paki od 01.01.2009 16,33 EUR ter od 01.05.2009 v obini Šoštanj 16,47 EUR. 

V skladu z uredbo o merilih za doloanje oprostitev pri plailih socialno varstvenih storitev so lahko 
uporabniki storitev vložili zahtevke za oprostitev plaila pomoi na domu. Center za socialno delo 
Velenje je v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010 obravnaval dva nova zahtevka za oprostitev plaila 
socialno varstvene storitve pomo na domu. V MO Velenje imamo štiri uporabnike, ki uveljavljajo 
oprostitev plaila v okviru pomoi na domu; trije uporabniki so oprošeni v celoti, pri eni uporabnici 
pa gre za delno oprostitev. V Obini Šoštanj je eden od uporabnikov v celoti oprošen plaila storitve. 

Tabela 5:  Uporabniki s priznano oprostitvijo plaila storitve na dan 31.12.2010 

1. v celoti 

Ime in priimek Naslov Obina Oprošeni na podlagi 
VARJAI
TURNIŠKI Marijan 

Koroška cesta 2 Šoštanj Odlobe o višini 
oprostitve 

KNEZ Marija Kidrieva cesta 9 Velenje Odlobe o višini 
oprostitve 

KASESNIK Marija 
SAJKO Gal 

Prešernova cesta 7c 
Jerihova 6 

Velenje 
Velenje 

100. len ZSV 
100. len ZSV 

VIHER Franc Janškovo selo 1 Velenje Odlobe o višini 
oprostitve 

TAIRI Radmila Vojkova 12a Velenje Odlobe o višini 
oprostitve  

  
2. delno 

Ime in priimek Naslov Obina Oprošeni na podlagi 
KRAJNC Hilda Kidrieva cesta 13 Velenje Odlobe o višini 

oprostitve 
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Tabela 6:  Izraun cene pomoi na domu 

Obina Ekonomska cena 
pomoi na domu 

Subvencija 
obine 

Subvencija Zavoda 
RS za zaposlovanje 

Prispevek 
uporabnika 

MO Velenje 16,45 EUR 9,64 EUR 1,82 EUR od 0,50 EUR do 4,99 EUR 
Šoštanj 16,47 EUR 11,71 EUR 1,82 EUR 2,94 EUR 
Šmartno ob Paki 16,33 EUR 9,52 EUR 1,82 EUR od 0,50 EUR do 4,99 EUR 

Od januarja do vkljuno julija 2010 so oskrbovalke izvedle skupno 26.176 ur pomoi na domu, od 
tega 16.496 ur v MO Velenje, 6.010 ur v obini Šoštanj in 3.670 ur v obini Šmartno ob Paki. 

Oskrbovalke Centra za socialno delo Velenje so v povpreju meseno izvedle 2.181,33 ur pomoi na 
domu, pri povpreno 109,7 uporabnikih meseno. V posameznih mesecih so opazna nihanja izvedenih 
ur. Najveje število ur je bilo izvedeno v mesecu oktobru v MO Velenje, za nekatere uporabnike v 
obini Šoštanj pa smo izvajali storitev le zaasno, v asu dopusta njihovih svojcev, zato je v mesecu 
juliju v obini Šoštanj opazno poveanje števila opravljenih ur pri uporabnikih in prav tako števila 
uporabnikov tj. 33.    

Pozorno smo tudi spremljali evidenco planiranih ur in dejansko izvedenih ur pomoi na domu. 
Ugotovili smo, da so razlogi za odpovedi ur so predvsem nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja 
uporabnikov, obisk pri zdravniku, zdravljenje v bolnišnici ali zdravilišu. Evidentirali smo tudi veje 
število potreb po poveanju pomoi na domu že aktivnim uporabnikom, predvsem zaradi poslabšanja 
zdravstvenega stanja, vendar še vedno do takšne mere, da je lahko uporabnik ob naši pomoi na domu 
ostal v svojem domaem okolju. Na njihove potrebe smo odgovorili s poveanjem števila obiskov pri 
posameznem uporabniku ali podaljšanja asa izvajanja pomoi na domu ob enem obisku (kjer as ni 
bil daljši od 4 ur). V naši službi težimo k temu, da je uporabnikom v primeru izražene potrebe urejena 
pomo na domu v roku najve treh dni od vložitve njihove zahteve za socialno oskrbo na domu. 

Tabela 7:  prikaz novih sprejemov v storitev pomo na domu in prekinitev izvajanja 

Mesec 
MO 

Velenje 
MO 

Velenje 
Šoštanj Šoštanj Šmartno ob 

Paki
Šmartno ob 

Paki 
Skupaj Skupaj 

sprejeti zakljuili sprejeti zakljuili sprejeti zakljuili sprejeti zakljuili 
Januar 4 3 0 1 3 1 7 5 
Februar 2 3 0 0 1 0 4 3 
Marec 2 1 2 1 1 2 5 4 
April 3 4 1 0 0 0 4 4 
Maj 1 1 2 0 0 0 3 1 
Junij 2 1 0 0 0 0 2 1 
Julij 4 2 1 1 2 1 2 5 
Avgust 3 4 2 3 1 0 6 5 
September 4 0 2 2 1 0 7 2 
Oktober 4 3 1 1 2 1 7 5 
November 4 5 1 1 0 0 5 6 
December 3 1 2 0 0 4 5 5 
Skupaj 36 28 14 10 11 9 57 46 
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Razlogi prekinitve izvajanja pomoi na domu v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010 so bili: 

-smrt:8 uporabnikov (sedem iz MO Velenje, ena iz Šmartnega ob Paki), 
-vselitev v dom:21 uporabnikov (trinajst iz MO Velenje, pet iz Šmartnega ob Paki, trije iz Šoštanja), 
-odpovedi iz razlinih razlogov:17 uporabnikov (deset iz MO Velenje, ena iz Šmartnega ob Paki, 
šest iz Šoštanja - zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja niso ve potrebovali socialne oskrbe na 
domu, oz. so odšli živet h kateremu od svojcev za namen nudenja celotne oskrbe). 

Tabela 8/starostna struktura uporabnikov pomoi na domu 

Uporabniki PND Mlajši od 65 let Starost od 65 do 80 
let 

Starejši od 80 let Skupaj 

MO Velenje 17 17 
% 

37 38% 43 44% 97 59% 

Šoštanj 1 2% 16 39% 25 59% 42 26% 
Šmartno ob Paki 1 4% 4 17% 19 79% 24 15% 
Skupaj 19 12% 57 34% 90 54% 163 100% 

Z leti opažamo poveanje deleža oseb starejših od 80 let, ki potrebujejo pomo. V vseh treh obinah 
naše lokalne skupnosti je delež starejših od 80 let potrebnih storitev pomoi na domu najvišji in sicer 
54% celote, kar se tudi sklada s podatkom, da je v obinah Šoštanj in Šmartno ob Paki povprena 
starost naših uporabnikov nad 80 let.  

Merjenje zadovoljstva z izvajanjem storitev v bivalnem okolju 

Jeseni lani 2009 smo s pomojo anketnih vprašalnikov študentke FSD merili zadovoljstvo 
uporabnikov z izvedenimi storitvami. Rezultati ankete so kazali na precejšnje zadovoljstvo z 
izvedenimi storitvami, vse konkretne predloge za izboljšanje kvalitete storitev smo se trudili 
upoštevati pri organizaciji in izvedbi storitev. Najpogostejša kritika uporabnikov pomoi na domu je 
bila, da se izvajalke prepogosto menjavajo. Pri naši organizaciji dela, e je le možno omogoamo 
vejo stalnost kadra pri uporabnikih.  
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3. ZAKLJUČEK

Vedno bolj se uveljavlja prepričanje, da naj star človek živi čim dlje v svojem domačem okolju, saj se mu tako omogoči, da ohranja 
samostojnost in zasebnost, navade, dnevno rutino in vse tisto, kar mu pomeni dom in mu zagotavlja varnost v vsakdanjem 
življenju. 

Pomoč na domu je na območju Upravne enote Velenje doživela zelo nagel in uspešen razvoj, ko je iz javnih del prerasla v temeljno 
socialno varstveno storitev za stare ljudi v njihovem domačem okolju. Glede na visok delež starih ljudi in povprečno starost nad 80 
let naših uporabnikov pomoči na domu, pa bo v prihodnje potrebna organizacijska povezava naše storitve in drugih programov, ki 
pomagajo starim ljudem v domačem okolju, pa naj živijo sami ali v družini. 

Zelo pa cenimo in spoštujemo posluh vseh treh občin v našem lokalnem okolju, ki so z višjimi subvencijami k cenami storitev 
pripomogle k zelo dostopni ceni pomoči na domu za uporabnika in na ta način podale neprecenljiv prispevek h kakovosti življenja 
naših uporabnikov v domačem bivalnem okolju.

Poročilo pripravila: 
Lidija Hartman Koletnik, univ. dipl. socialna delavka

Vodja socialne oskrbe na domu

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                         Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, (23/2007-popr., 41/2007-popr.), 
61/2010-ZSVarPre in 62/2010-ZUPJS), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 
8/2007, 51/2008 in 5/2009) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji ____ seji,  dne ______________ 
sprejel naslednji

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini 

Velenje
I.

Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za 
socialno delo Velenje v višini 15,74 EUR na efektivno uro. Cena storitve se zmanjša za stroške vodenja v višini 2,66 EUR in 
zakonsko določeno 50 % subvencijo občine v višini 6,54 EUR ter za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje v skupni višini 1,09 
EUR. Tako znaša cena storitve, ki jo plača upravičenec ali zavezanec 5,45 EUR na uro.

II.
Mestna občina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na 
podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci 
določen odstotek cene storitve in sicer:
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Svet Mestne obine Velenje je na podlagi doloil 43., 99. in 101. lena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, (23/2007-popr., 41/2007-popr.), 61/2010-ZSVarPre in 62/2010-
ZUPJS), 37. lena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009) in 24. lena Statuta Mestne obine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji ____ seji,  dne ______________ 
sprejel naslednji 

SKLEP 
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomo družini na domu v Mestni obini 

Velenje 

I. 

Mestna obina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomo družini na domu, ki jo je 
predlagal Center za socialno delo Velenje v višini 15,74 EUR na efektivno uro. Cena storitve se 
zmanjša za stroške vodenja v višini 2,66 EUR in zakonsko doloeno 50 % subvencijo obine v višini 
6,54 EUR ter za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje v skupni višini 1,09 EUR. Tako znaša cena 
storitve, ki jo plaa upravienec ali zavezanec 5,45 EUR na uro. 

II. 

Mestna obina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plaati 
upravienec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravience razvrša v plailne razrede. V 
posameznem plailnem razredu plaajo upravienci ali zavezanci doloen odstotek cene storitve in 
sicer: 

Plailni 
razred 

Dohodkovni razred 
Delež neto mesenega doh./druž.l. v 
primerjavi s povpreno plao v RS za 

obdobje I. – XII.  

Meseni neto dohodek na 
družinskega lana v letu 2010 

(v EUR) 

Plailo v % od 
cene 

1 do 45 % do 434,98  10 
2 nad 45 % do 50 % nad 434,98 do 483,31 20 
3 nad 50 % do 55 % nad 483,31 do 531,64 30 
4 nad 55 % do 60 % nad 531,64 do 579,97 40 
5 nad 60 % do 65 % nad 579,97 do 628,30 50 
6 nad 65 % do 70 % nad 628,30 do 676,63 60 
7 nad 70 % do 80 % nad 676,63 do 773,30 70 
8 nad 80 % do 90 % nad 773,30 do 869,96 80 
9 nad 90 % do 105 % nad 869,96 do 1.014,95 90 
10 nad 105 %  nad 1.014,95 100 

III. 

Ta sklep zane veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne obine Velenje, cene pa se 
prinejo uporabljati od 1.5.2011 dalje. 

Številka: 150-01-0002/2011-560 
Datum: 

Župan Mestne obine Velenje 
Bojan KONTI

OBRAZLOŽITEV: 
Na podlagi  43. lena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, (23/2007-popr., 
41/2007-popr.), 61/2010-ZSVarPre in 62/2010-ZUPJS) obina zagotavlja mrežo javne službe za 
pomo družini na domu, na podlagi 99. lena se storitev financira iz prorauna obine in na podlagi 
101. lena k cenam storitve daje soglasje pristojni obinski organ. 
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III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati 
od 1.5.2011 dalje.

Številka: 150-01-0002/2011-560
Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi  43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/2007-UPB2, (23/2007-popr., 41/2007-popr.), 61/2010-
ZSVarPre in 62/2010-ZUPJS) občina zagotavlja mrežo javne 
službe za pomoč družini na domu, na podlagi 99. člena se 
storitev financira iz proračuna občine in na podlagi 101. člena k 
cenam storitve daje soglasje pristojni občinski organ.
V Mestni občini Velenje izvaja socialno varstveno storitev pomoč 
družini na domu Center za socialno delo Velenje. Pomoč na 
domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, 
invalidnosti  ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj 
za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v 
zavodu, v drugi družini ali  v drugi organizirani obliki. Upravičenci 
socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče 
v Mestni občini Velenje, imajo zagotovljene bivalne in druge 
pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar  
se zaradi starosti ali hude invalidnosti  ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe  in nege ne zmorejo 
ali  zanjo nimajo možnosti.  
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
- osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki 
spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne 
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta 
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje 
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
- kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni 
pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobne za samostojno življenje;
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju 
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v 
organizirane oblike varstva.
Metodologijo, po kateri se določijo splošni elementi za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa Pravilnik 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 in 
5/2009 - v nadaljevanju Pravilnik), merila za določanje oprostitev 
pri plačilu socialno varstvenih storitev določa Uredba o merilih 
za določanje oprostitev pri plačilih  socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 110/2004) - v nadaljevanju Uredba). Pravilnik 
določa potrebno število strokovnih delavcev  po občinah na 
področju pomoči na domu in pripadajoče število izvajalcev. Za 
Mestno občino Velenje se načrtuje glede na povprečno število 
67 uporabnikov za leto 2011 0,65 strokovnega vodje  in 12,46 
izvajalcev  oz. oskrbovalcev. 
Center za socialno delo Velenje je podal vlogo za soglasje k 
predlogu cene  socialno varstvene storitve pomoč na domu s 

predpisanim obrazcem “Struktura stroškov vodenja na mesec” 
(PRILOGA 2/1) in “Struktura stroškov za neposredno socialno 
oskrbo uporabnikov na mesec” (PRILOGA 2/2). Iz PRILOGE 
2/1  je razvidno, da je izvajalec pri strukturi stroškov vodenja 
upošteval stroške, ki jih kot elemente za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev določa Pravilnik, kar znaša za 
strokovnega delavca, ki  storitev opravlja  3.983,24 EUR na 
mesec oz. 2,66 EUR na efektivno uro. Pri izračunu stroškov 
vodenja se upoštevajo: 
- stroški dela za 42 PR z upoštevanjem sprememb in dopolnitev 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 59/2010), Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih 
prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list 
RS, št. 89/20101) in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor (Uradni list RS, št. 89/2010),ter rasti elementov cen 
socialno varstvenih storitev za leto 2011 (Uradni list RS, št. 
6/2011).
- stroški materiala in storitev, ki vključujejo stroške pisarniškega 
materiala, drobnega inventarja, stroške energije in vode, 
stroške čistilnih storitev, drugi stroški prostorov, stroške 
plačilnega prometa, stroške izobraževanja, stroške najemnine 
in druge stroške. Ti stroški znašajo 20 % stroškov dela vodje 
kot je dovoljeno po Pravilniku. V stroške materiala in storitev so 
vključeni tudi stroški za upravno administrativna dela, ki znašajo  
75% stroškov dela vodje kot je dovoljeno po Pravilniku.
Iz PRILOGE  2/2 je razvidna struktura stroškov za neposredno 
socialno oskrbo uporabnikov, ki predstavljajo stroške 
neposrednih socialnih oskrbovalcev na domu in so sestavljeni 
iz:
- stroškov dela za 18 PR z upoštevanjem sprememb in 
dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 59/2010), Dogovora o ukrepih na področju plač in 
drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni 
list RS, št. 89/20101) in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za 
javni sektor (Uradni list RS, št. 89/2010),ter rasti elementov 
cen socialno varstvenih storitev za leto 2011 (Uradni list RS, 
št. 6/2011) za polni delovni čas, pri čemer se upošteva, da pri 
izvajanju standardne storitve  en oskrbovalec na domu  pri 
uporabnikih opravi  najmanj 120 efektivnih ur mesečno.
- stroški materiala in storitev, ki predstavljajo stroške za prevozne 
storitve, stroške zaščitnih sredstev, stroške zdravstvenih 
pregledov, stroške za zavarovalne premije za zavarovanje 
za splošno odgovornost iz dejavnosti, stroške izobraževanj, 
stroške pisarniškega materiala in druge stroške materiala in 
storitev. Ti stroški znašajo 15 % stroškov dela neposrednih 
socialnih oskrbovalcev kot je dovoljeno po Pravilniku.. 
Na tej podlagi izračunana ekonomska cena storitve znaša 15,74 
EUR na uro opravljene storitve in je za 0,71 EUR nižja glede 
na preteklo leto (cena v letu 2010 je znašala 16,45 EUR). Nižja 
ekonomska cena je posledica Dogovora o ukrepih na področju 
plač in drugih prejemkov v javnem sektorju: zamrznitev odprave 
plačnih nesorazmerij, uspešnosti in napredovanj.  
Cena storitve v višini 15,74 EUR se zmanjša za stroške vodenja  
in zakonsko določeno 50 % subvencijo občine za stroške 
neposredne socialne oskrbe v višini 9,20 EUR  ter za subvencijo 
Zavoda RS za zaposlovanje v višini 1,09 EUR. Tako znaša 
cena storitve, ki jo plača upravičenec ali zavezanec 5,45 EUR 
na uro storitve in je za 9,2 % višja glede na preteklo leto (cena 
za uporabnika je znašala v letu 2010 4,99 EUR). Na zvišanje 
cene za uporabnika storitve vplivajo subvencije Zavoda RS za 
zaposlovanje, ki so se v primerjavi s preteklim letom znižale za 
40,1 %, iz 1,82 EUR na 1,09 EUR na efektivno uro.
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Mestna občina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na 
podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci 
določen odstotek cene storitve in sicer:

Poudariti želimo, da pomoč družini na domu ocenjujemo kot pomemben element socialne politike, ki ima največjo vrednost v 
tem, da nadomešča potrebo po institucionalnem varstvu. S tem pomembno vpliva na kakovost bivanja naših občank in občanov 
v jeseni življenja. Za doseganje normiranega obsega, ki ga določa Resolucija menimo, da je predlagana cena za uporabnika 
dostopna vsem upravičencem glede na njihov dohodek, potrebno pa bo še povečati informiranost občank in občanov o izvajanju 
socialno varstvene storitve pomoč na domu v naši občini. 
Dosedanje izkušnje izvajalca socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  v Mestni občini Velenje  so pozitivne, saj imajo 
ves potreben kader in opremo, storitve pa opravljajo kvalitetno in  v zadovoljstvo uporabnikov. 
Na podlagi navedenih dejstev ugotavljamo, da Center za socialno delo Velenje izpolnjuje pogoje za pridobitev soglasja k ceni 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in predlagamo Svetu Mestne občine Velenje, da predlagani sklep sprejme. 

Velenje, dne 25.3.2011
Pripravil:                                                                                  

Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., s.r.
             Vodja Urada za družbene dejavnosti

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

                                                                                                                Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Na tej podlagi izraunana ekonomska cena storitve znaša 15,74 EUR na uro opravljene storitve in je 
za 0,71 EUR nižja glede na preteklo leto (cena v letu 2010 je znašala 16,45 EUR). Nižja ekonomska 
cena je posledica Dogovora o ukrepih na podroju pla in drugih prejemkov v javnem sektorju: 
zamrznitev odprave planih nesorazmerij, uspešnosti in napredovanj.   
Cena storitve v višini 15,74 EUR se zmanjša za stroške vodenja  in zakonsko doloeno 50 % 
subvencijo obine za stroške neposredne socialne oskrbe v višini 9,20 EUR  ter za subvencijo Zavoda 
RS za zaposlovanje v višini 1,09 EUR. Tako znaša cena storitve, ki jo plaa upravienec ali 
zavezanec 5,45 EUR na uro storitve in je za 9,2 % višja glede na preteklo leto (cena za uporabnika je 
znašala v letu 2010 4,99 EUR). Na zvišanje cene za uporabnika storitve vplivajo subvencije Zavoda 
RS za zaposlovanje, ki so se v primerjavi s preteklim letom znižale za 40,1 %, iz 1,82 EUR na 1,09 
EUR na efektivno uro. 

Mestna obina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plaati 
upravienec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravience razvrša v plailne razrede. V 
posameznem plailnem razredu plaajo upravienci ali zavezanci doloen odstotek cene storitve in 
sicer: 

Plailni 
razred 

Dohodkovni razred 
Delež neto mesenega 

doh./druž.l. v 
primerjavi s povpreno 
plao v RS za obdobje 

I. – XII.  

Meseni neto dohodek na 
družinskega lana v letu 2010

(v EUR) 

Plailo v 
% od 
cene 

NOVA cena 
za 

uporabnika v 
(EUR) 

Cena za 
uporabnika v 

letu 2010 

Število 
uporabnikov 
(24.3.2011)  

  Oprostitev po zakonu 0 0,00 0,00 6 
1 do 45 % do 434,98  10 0,55 0,50 8 
2 nad 45 % do 50 % nad 434,98 do 483,31 20 1,09 1,00 7 
3 nad 50 % do 55 % nad 483,31 do 531,64 30 1,64 1,50 12 
4 nad 55 % do 60 % nad 531,64 do 579,97 40 2,18 2,00 2 
5 nad 60 % do 65 % nad 579,97 do 628,30 50 2,73 2,50 6 
6 nad 65 % do 70 % nad 628,30 do 676,63 60 3,27 2,99 4 
7 nad 70 % do 80 % nad 676,63 do 773,30 70 3,82 3,49 9 
8 nad 80 % do 90 % nad 773,30 do 869,96 80 4,36 3,99 6 
9 nad 90 % do 105 % nad 869,96 do 1.014,95 90 4,91 4,49 9 

10 nad 105 %  nad 1.014,95 100 5,45 4,99 0 
      69 

Primerjava višine ekonomske cene in cene za uporabnika z ostalimi obinami v Sloveniji: 

OBINA 
Ekonomska cena v 

EUR 
Cena za uporabnika

 v EUR 
Mestna obina Novo mesto  (cena iz leta 2010) 20,18 4,90 
Obina Sevnica (cena iz leta 2010) 20,35 4,98 
Obina Pivka 19,73 4,71 
Obina Koevje 19,20 5,20 
Obina Postojna 18,96 4,68 
Obina Tolmin 18,57 3,70 
Mestna obina Celje 18,39 3,60 
Mestna obina Koper 18,32 4,90 
Obina Moravske Toplice 17,90 7,23 
Obina Ribnica (cena iz leta 2010) 17,69 5,00 
Obina Hrastnik 17,65 4,91 
Obina Jesenice 17,54 3,42 
Obina Vojnik 17,51 3,70 
Mestna obina Slovenj Gradec (cena iz leta 2010) 17,39 5,50 
Mestna obina Ljubljana (cena iz leta 2010) 16,68 3,04 
Obina Ajdovšina 16,17 4,89 
Mestna obina Velenje 15,74 5,45
Mestna obina Kranj 16,26 4,20 
Mestna obina Nova Gorica (cena iz leta 2010) 15,32 4,17 
Ravne na koroškem 13,89 3,70 

Poudariti želimo, da pomo družini na domu ocenjujemo kot pomemben element socialne politike, ki 
ima najvejo vrednost v tem, da nadomeša potrebo po institucionalnem varstvu. S tem pomembno 
vpliva na kakovost bivanja naših obank in obanov v jeseni življenja. Za doseganje normiranega 
obsega, ki ga doloa Resolucija menimo, da je predlagana cena za uporabnika dostopna vsem 
upraviencem glede na njihov dohodek, potrebno pa bo še poveati informiranost obank in obanov 
o izvajanju socialno varstvene storitve pomo na domu v naši obini.  
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CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE
Datum: marec 2011

PRILOGA 2/1
STRUKTURA STROŠKOV VODENJA NA MESEC:
Mestna obina VELENJE

Osnova za Povpreni meseni Plan
obraun stroški v EUR 2011

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d)                                   2.042,69 24.512,28
a) Skupaj bruto 1.587,91 19.054,92

* osnovna bruto plaa brez delovne dobe 42 PR 1.452,93 17.435,16
* dodatek za delovno dobo (35. len KPJS) 4,29% 62,33 747,96
* položajni dodatek 5,00% 72,65 871,80

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 255,65 3.067,80
c) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru 19,12 229,44

mreže javne službe)
d) drugi stroški dela (skupaj) 180,01 2.160,12

*regres za letni dopust 37,49 449,88
*povrailo stroškov prehrane med delom 49,81 597,72
*povrailo stroškov prevoza na delo in iz dela 71,50 858,00
*drugi stroški dela 21,21 254,52

2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+j) 1.940,55 23.286,60
a) stroški za upravno administrativna dela 75,00% 1.532,01 18.384,12
b) stroški pisarniškega materiala 20 % (b+…j+) 66,17 794,04
c) stroški nabave drobnega inventarja 1,82 21,84
d) stroški energije in vode 27,84 334,08
e) stroški istilnih storitev 65,16 781,92
f) drugi stroški prostorov 38,92 467,04
g) stroški plailnega prometa 1,13 13,56
h) stroški izobraževanja 64,93 779,16
i) stroški najemnine 106,77 1.281,24
j) drugi stroški 35,80 429,60
3. STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00 0,00
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 0,00 0,00
5. STROŠKI FINANCIRANJA 0,00 0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 3.983,24 47.798,88

* Število strokovnih delavcev je 0,65
* Stroški vodenja na uro za 120 efektivnih ur na mesec                       2,66 EUR/uro

Izraun stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov smo pripravili v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06), z upoštevanjem sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu 
pla v javnem sektorju (Ur.l.RS 59/10), Dogovora o ukrepih na podroju pla in drugih prejemkov v javnem sektorju
za leti 2011 in 2012 (Ur.l.RS 89/2010) in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur.l.RS 89/2010), ter rasti  
elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2011 (Ur.l.RS 6/2011), in sicer:
* rast povprene plae na zaposlenega 1,4%,
* rast drugih stroškov dela 1%,
* rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3,0%,
* rast stroškov materiala in storitev 1,9%.

Pripravila: Veronika Krušnik                                                                mag. Zlatka SRDO MAJER
                                                                                                                      DIREKTORICA

CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE
Datum: marec 2011 PRILOGA 2/2

STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV NA MESEC:
Mestna obina VELENJE 

Osnova za Povpreni meseni Plan
obraun stroški v EUR 2011

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)                                   17.000,42 204.005,04
a) Skupaj bruto 11.765,60 141.187,20

* osnovna bruto plaa brez delovne dobe 18 PR 10.865,49 130.385,88
* dodatek za delovno dobo (35. len KPJS) 7,26% 788,84 9.466,08
*dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z
zakonom doloen kot dela prost dan (44.len) 111,27 1.335,24

b) prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 1.894,29 22.731,48
c) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru 392,24 4.706,88

mreže javne službe)
d) drugi stroški dela 2.425,09 29.101,08

*regres za letni dopust 718,57 8.622,84
*povrailo stroškov prehrane med delom 954,81 11.457,72
*povrailo stroškov prevoza na delo in iz dela 389,87 4.678,44
*drugi stroški 361,84 4.342,08

e) korekcija pla ter prispevkov na plae (3,83%) 523,20 6.278,40
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+g) 15,00% 2.550,06 30.600,72
a) stroški za prevozne storitve 1.970,30 23.643,60
b) stroški zašitnih sredstev 215,06 2.580,72
c) stroški zdravstvenih pregledov 13,46 161,52
d) stroški za zavarovalne premije za zavarovanje 62,80 753,60

za splošno odgovornost iz dejavnosti
e) stroški izobraževanja 90,95 1.091,40
f) stroški pisarniškega materiala 36,63 439,56
g) drugi stroški materiala in storitev 160,86 1.930,32
3. STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 0,00
5. STROŠKI FINANCIRANJA 0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 19.550,48 234.605,76

* Število socialnih oskrbovalcev na domu je 12,46
* Stroški za neposredno socialno oskrbo na uro  

za 120 efektivnih ur na mesec na oskrbovalca na domu znašajo                                            13,08 EUR/uro

Izraun stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov smo pripravili v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06), z upoštevanjem sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu 
pla v javnem sektorju (Ur.l.RS 59/10), Dogovora o ukrepih na podroju pla in drugih prejemkov v javnem sektorju
za leti 2011 in 2012 (Ur.l.RS 89/2010) in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur.l.RS 89/2010), ter rasti  
elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2011 (Ur.l.RS 6/2011), in sicer:
* rast povprene plae na zaposlenega 1,4%,
* rast drugih stroškov dela 1%,
* rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3,0%,
* rast stroškov materiala in storitev 1,9%.

Pripravila: Veronika Krušnik                                                                      mag. Zlatka SRDO MAJER
                                                                                                                            DIREKTORICA
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CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE
Datum: marec 2011

PRILOGA 2/1
STRUKTURA STROŠKOV VODENJA NA MESEC:
Mestna obina VELENJE

Osnova za Povpreni meseni Plan
obraun stroški v EUR 2011

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d)                                   2.042,69 24.512,28
a) Skupaj bruto 1.587,91 19.054,92

* osnovna bruto plaa brez delovne dobe 42 PR 1.452,93 17.435,16
* dodatek za delovno dobo (35. len KPJS) 4,29% 62,33 747,96
* položajni dodatek 5,00% 72,65 871,80

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 255,65 3.067,80
c) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru 19,12 229,44

mreže javne službe)
d) drugi stroški dela (skupaj) 180,01 2.160,12

*regres za letni dopust 37,49 449,88
*povrailo stroškov prehrane med delom 49,81 597,72
*povrailo stroškov prevoza na delo in iz dela 71,50 858,00
*drugi stroški dela 21,21 254,52

2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+j) 1.940,55 23.286,60
a) stroški za upravno administrativna dela 75,00% 1.532,01 18.384,12
b) stroški pisarniškega materiala 20 % (b+…j+) 66,17 794,04
c) stroški nabave drobnega inventarja 1,82 21,84
d) stroški energije in vode 27,84 334,08
e) stroški istilnih storitev 65,16 781,92
f) drugi stroški prostorov 38,92 467,04
g) stroški plailnega prometa 1,13 13,56
h) stroški izobraževanja 64,93 779,16
i) stroški najemnine 106,77 1.281,24
j) drugi stroški 35,80 429,60
3. STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00 0,00
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 0,00 0,00
5. STROŠKI FINANCIRANJA 0,00 0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 3.983,24 47.798,88

* Število strokovnih delavcev je 0,65
* Stroški vodenja na uro za 120 efektivnih ur na mesec                       2,66 EUR/uro

Izraun stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov smo pripravili v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06), z upoštevanjem sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu 
pla v javnem sektorju (Ur.l.RS 59/10), Dogovora o ukrepih na podroju pla in drugih prejemkov v javnem sektorju
za leti 2011 in 2012 (Ur.l.RS 89/2010) in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur.l.RS 89/2010), ter rasti  
elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2011 (Ur.l.RS 6/2011), in sicer:
* rast povprene plae na zaposlenega 1,4%,
* rast drugih stroškov dela 1%,
* rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3,0%,
* rast stroškov materiala in storitev 1,9%.

Pripravila: Veronika Krušnik                                                                mag. Zlatka SRDO MAJER
                                                                                                                      DIREKTORICA

CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE
Datum: marec 2011 PRILOGA 2/2

STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV NA MESEC:
Mestna obina VELENJE 

Osnova za Povpreni meseni Plan
obraun stroški v EUR 2011

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)                                   17.000,42 204.005,04
a) Skupaj bruto 11.765,60 141.187,20

* osnovna bruto plaa brez delovne dobe 18 PR 10.865,49 130.385,88
* dodatek za delovno dobo (35. len KPJS) 7,26% 788,84 9.466,08
*dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z
zakonom doloen kot dela prost dan (44.len) 111,27 1.335,24

b) prispevki delodajalca za socialno varnost 16,10% 1.894,29 22.731,48
c) premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru 392,24 4.706,88

mreže javne službe)
d) drugi stroški dela 2.425,09 29.101,08

*regres za letni dopust 718,57 8.622,84
*povrailo stroškov prehrane med delom 954,81 11.457,72
*povrailo stroškov prevoza na delo in iz dela 389,87 4.678,44
*drugi stroški 361,84 4.342,08

e) korekcija pla ter prispevkov na plae (3,83%) 523,20 6.278,40
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+g) 15,00% 2.550,06 30.600,72
a) stroški za prevozne storitve 1.970,30 23.643,60
b) stroški zašitnih sredstev 215,06 2.580,72
c) stroški zdravstvenih pregledov 13,46 161,52
d) stroški za zavarovalne premije za zavarovanje 62,80 753,60

za splošno odgovornost iz dejavnosti
e) stroški izobraževanja 90,95 1.091,40
f) stroški pisarniškega materiala 36,63 439,56
g) drugi stroški materiala in storitev 160,86 1.930,32
3. STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 0,00
5. STROŠKI FINANCIRANJA 0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 19.550,48 234.605,76

* Število socialnih oskrbovalcev na domu je 12,46
* Stroški za neposredno socialno oskrbo na uro  

za 120 efektivnih ur na mesec na oskrbovalca na domu znašajo                                            13,08 EUR/uro

Izraun stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov smo pripravili v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06), z upoštevanjem sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu 
pla v javnem sektorju (Ur.l.RS 59/10), Dogovora o ukrepih na podroju pla in drugih prejemkov v javnem sektorju
za leti 2011 in 2012 (Ur.l.RS 89/2010) in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur.l.RS 89/2010), ter rasti  
elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2011 (Ur.l.RS 6/2011), in sicer:
* rast povprene plae na zaposlenega 1,4%,
* rast drugih stroškov dela 1%,
* rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3,0%,
* rast stroškov materiala in storitev 1,9%.

Pripravila: Veronika Krušnik                                                                      mag. Zlatka SRDO MAJER
                                                                                                                            DIREKTORICA
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POROČILO
Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje 

za leto 2010 

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje) 
je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki 
delujejo v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin.
MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, samostojna, 
HUMANITARNA, prostovoljna in nepridobitna zveza društev, ki 
deluje v javno dobro.
Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je 
bilo ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in 
mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o 
otrokovih pravicah v najširšem pomenu. 
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje se odziva na 
aktualna družbena vprašanja in tvorno prispeva k oblikovanju 
pozitivnih vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin.
V letu 2010 je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje 
uresničila vse načrtovane programe in projekte ter opravila 
koordinacijo dejavnosti v VILI MOJCA.
V Vili Mojca poleg MZPM Velenje delujeta OTROŠKA SPLETNA 
KAVARNA in DNEVNI CENTER, drugo leto zapored pa svoj 
program v naši vili izvaja tudi Vrtec Velenje z eno skupino 
otrok.

UPRAVNI ODBOR
Koordinacijo celotnega delovanja MZPM Velenje je opravljal 
Upravni odbor, ki je imel v letu 2010 dve seji. Razpravljal je: 
-  o delovanju MZPM Velenje v letu 2009 in o programu dela 

v letu 2010;
-  o zaključnem računu 2009 in finančnem načrtu za leto 

2010;
-  obravnaval vse akcije in prireditve, ki so bile izvedene pod 

okriljem MZPM Velenje;
-  pripravil in opravil vse postopke za programsko skupščino 

MZPM Velenje;
-  koordiniral dejavnost odborov in komisij;
-  ter bdel nad trošenjem finančnih sredstev. MZPM Velenje 

je dobivala finančna sredstva iz proračunov: Mestne občine 
Velenje 89.951,26 EUR, občin Šoštanj 22.212,29 EUR in 
Šmartno ob Paki 6.994,27 EUR. Pridobili pa smo finančna 
sredstva tudi iz drugih virov: iz javnih razpisov, od Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije 45.087,80 EUR, 
od staršev 41.489,96 EUR, donatorjev ter sponzorjev 
11.084,33 EU, ostali prihodki 1.322,87 EUR;

-  se povezoval z drugimi dejavniki, ki delujejo v dobrobit 
otrok, mladih in družine (vrtci, šole, Center za socialno delo 
Velenje, Šolski center Velenje, Knjižnica Velenje, Festival 
Velenje, ERICo Velenje, d.o.o., Sklad RS za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti Velenje, LAS, Mladinski center 
Velenje, Mladinski center Šmartno ob Paki, Univerza za 
III. življensko obdobje, Kommisija za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami, ...);

-  priznanje ob tednu otroka so prejeli: MARJAN LIPOVŠEK 
in  NADA JONKO.

V letu 2010 so 3 osebe opravile po 144 ur dela „v splošno korist“ 
v okviru MZPM Velenje. Dela so opravili odgovorno in vestno.

DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE
Odbor predsednikov društev prijateljev mladine spremlja in 
koordinira delovanje DPM: 
v Mestni občini Velenje in v občinah Šoštanj in Šmartno ob 
Paki. Na sejah odbora predsedniki poročajo o opravljenem delu 
v društvih, si izmenjujejo izkušnje, načrtujejo skupne akcije.
Delo aktivistov v DPM za otroke in z otroki je opravljeno v celoti 
brezplačno. DPM organizirajo dejavnosti za otroke in družino 
preko celega leta (obeležitve dnevov Dan žena in Materinski 
dan, pustovanja, izlete z otroki in starši, počitniške dejavnosti, 
Veseli december, olimpijado, izlete, kostanjeve piknike, 
prireditve …). 
V POLETNIH POČITNICAH so društva prijateljev mladine 
organizirala počitniške delavnice (DPM Lokovica, DPM Škale 
…). 
V MZPM Velenje so združena društva (14):
- DPM EDVARDA KARDELJA VELENJE
- DPM LEVI BREG VELENJE
- DPM PAKA
- DPM KONOVO
- DPM PESJE
- DPM ŠKALE
- DPM KAVČE 
- DPM ŠOŠTANJ
- DPM TOPOLŠICA
- DPM SKORNO - FLORJAN
- DPM ZAVODNJE-ŠENTVID
- DPM RAVNE
- DPM LOKOVICA
- DPM ŠMARTNO OB PAKI.

** DPM ŠENTILJ (postopek za ponovno oživitev delovanja 
društva).
** KS STARA VAS (do registracije društva prijateljev mladine 
kot samostojnega društva se bo program aktivnosti za otroke 
izvajal v okviru KS Stara vas). 

MLADI PROSTOVOLJCI
Prostovoljci iz Šolskega centra Velenje so sodelovali pri 
izvedbi dejavnosti društev prijateljev mladine: Konovo, Paka 
in v programu dejavnosti MZPM Velenje v zimskih počitnicah 
(Zimske počitnice, Sprevod dedka Mraza, …).

KLUB MLADI ZA MLADE
Deluje 13 let in šteje 90 članov. To so dijaki, študentje, delavci 
različnih smeri (vzgojitelji, socialni delavci, psihologi, pedagogi, 
zdravstveni delavci, upokojenci, ...) in tudi različnih starosti (od 
16 do 70 let).
Klub vzgojiteljev »Mladi za mlade« pri Medobčinski zvezi 
prijateljev mladine Velenje je skozi celo leto uspešno deloval 
po zastavljenem delovnem planu. Dobivamo se štiri krat letno 
na sestankih kluba, ki so večinoma izobraževalni. S temi 
izobraževalnimi vsebinami smo uspeli dvigniti vsa dogajanja za 
otroke in z otroki na višji nivo.
- MZPM Velenje je v letu 2010 za člane kluba organizirala 

več izobraževanj: Reševanje konfliktov – 27.3.2010, 
Kodeks prostovoljstva – 29.1.2010, Priprava na letovanja   
28.5.2010, Novi materiali v ustvarjalnicah - 27.8.2010

Klub “MLADI ZA MLADE” je  v celotni Šaleški dolini zelo dobro 
sprejet.
Klubovci sodelujemo pri pripravi in izvedbi spodaj naštetih 
projektov, ki so zelo dobro poznani in obiskani. 



4. april 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 33

              7. seja Sveta Mestne občine Velenje

Projekti: 
-  TA VESELI DAN - otroški živ žav, smo v Velenju letos izvedli 

2 krat (29. maja in 28. avgusta 2010). Tudi tokrat nam je 
pri obeh ponagajalo vreme. Oba sta bila predvidena za 
Mestno otroško igrišče, zaradi vremena pa smo ju izvedli v 
Vili Mojca. 

-  21. PIKIN FESTIVAL  (MZPM Velenje je tudi letos sodelovala 
kot partner v izvedbi. Sodelovalo je 20 klubovcev, izvedli 
smo množico ustvarjalnih delavnic: preko 100 različnih, 7 
dni festivala, vsak dan od 9. do 18. ure).

-  POČITNIŠKE KOLONIJE v Poreču in v Savudriji 
(sodelovalo je 28 klubovcev, od tega smo imeli s seboj 
tri začetnike na uvajanju. Kolonije so trajale po 11 dni za 
šolarje in za predšolske otroke. Pripravili smo programe 
bivanja, jih izvedli ter tako nudili otrokom zdrave in 
brezskrbne počitnice).

- TORKOVA PETA v Vili Mojca, vsak prvi torek v mesecu, ob 
17. uri, vabimo starše in otroke v ustvarjalnice, vsakič na 
drugo temo. V letu 2010 smo jih izvedli 10.

- TORKOVA PETA v Šoštanju, vsak prvi torek v mesecu, ob 
17. uri, vabimo starše in otroke v ustvarjalnice, vsakič na 
drugo temo. V letu 2010  smo jih izvedli 10.

-  8.5.2010 smo z ustvarjalnimi delavnicami sodelovali pri 
izvedbi Cvetličnega sejma.

-  11.9.2010 smo  z ustvarjalnimi delavnicami sodelovali v 
Krajevni skupnosti Stara vas.

-  9.10.2010 smo izvedli ustvarjalnice na tradicionalnem 
Jesenskem sejmu. 

UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENSKO OBDOBJE
Tudi v letu 2010 se je nadaljevalo sodelovanje z Univerzo za III. 
življenjsko obdobje Velenje. Tako sta se v prostorih Vile Mojca 
skozi celo leto izvajala programa učenja: tečaj italijanščine in 
ustvarjanje z različnimi materiali.

OTROŠKA SPLETNA KAVARNA
V Vili Mojca deluje tudi Otroška spletna kavarna, kamor lahko 
hodijo otroci pisati seminarske naloge, deskati po medmrežju, 
igrati računalniške igrice, … 
Obiskovalcem spletne kavarne mentor pomaga pri delu. Spletna 
kavarna je v letu 2010 delovala od ponedeljka do petka od 12. 
do 18. ure in v soboto od 9. do 15. ure. 
Otroci v spletno kavarno zelo radi zahajajo, se družijo z vrstniki 
in pridobivajo nova znanja o uporabi računalnika in interneta.
V spletni kavarni smo tudi v zimskih in jesenskih počitnicah 
organizirali začetni računalniški tečaj za predšolske otroke in 
šolarje prve triade. 

TELEFON OTROK IN MLADOSTNIKOV - TOM 
V letu 2010 je delovanje telefona Tom zabeležilo 20-letnico 
delovanja. Naša skupina je dežurala vsak ponedeljek, od 15. 
do 17. ure.
Odprta telefonska zveza je namenjena otrokom in odraslim, 
ki želijo pridobiti informacije, pomoč ali pa se samo pogovoriti 
o težavah, dvomih, stiskah, ki jih doživljamo v vsakdanjem 
življenju. Strokovnjaki poslušajo, odgovarjajo po telefonu in 
usmerjajo vse, ki se na njih obračajo, na ustrezne ustanove 
in strokovne službe, kjer je moč te težave rešiti. Cilj dejavnosti 
je usmerjanje življenjske energije mladih in odraslih v zrelejše 
razreševanje dilem in dvomov.
V letu 2010 je TOM deloval 50 krat (redno vsak ponedeljek 
in sredo, skupaj: 100 ur delovanja). Vsakokrat dežurata dva 

svetovalca. Pogovori se beležijo.
Sodelovalo je 15 prostovoljcev-svetovalcev, ki so po poklicu: 
psihologi, pedagogi, socialne delavke in sociologi.  Svetovalci 
so delo v projektu opravili brezplačno. 
Na TOM so klicali otroci in odrasli. Klicalci so bili tudi iz različnih 
koncev Slovenije. Imeli smo 804 klicev. 
Vsebina klicev je bila: medosebni odnosi, osebne težave 
posameznikov, problemi otrok in mladostnikov (učne težave, 
odnos s starši, s prijatelji, ljubezenske težave, osamljenost, 
trpinčenje ...). 
Supervizorka telefona TOM je: ANKA MAČEK,univ.dipl.psih. 
Na supervizijah obravnavamo in analiziramo klice. Pripravili 
smo 9 supervizij.
Svetovalci so se individualno izobraževali na različnih seminarjih 
po Sloveniji in po strokovni literaturi.
TOM je povezan z vsemi institucijami v Šaleški dolini: z 
vzgojnovarstvenimi zavodi, s šolami, s Centrom za socialno 
delo Velenje, s Policijo Velenje, z Zdravstvenim centrom 
Velenje, s sodiščem.

ŠOLA ZA STARŠE
Tudi v šolskem letu 2009/2010 smo po planu pričeli z izvajanjem 
srečanj na temo “OTROCI SO NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO”. 
V sklopu predavanj je pripravljenih 8 srečanj na različne teme, 
s pomočjo katerih skušajo naši predavatelji staršem pomagati 
pri težavah in vprašanjih, ki jih srečujejo pri vzgoji in odraščanju 
otrok. Skupina (cca. 30-40 staršev) se sestaja enkrat mesečno, 
ob ponedeljkih. Projekt sofinancira Medobčinska LAS Velenje.

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK NA MORJU
Prizadevamo si, da bi čim več otrok, še zlasti zdravstveno in 
socialno ogroženih, preživelo vsaj del počitniških dni brezskrbno, 
v zdravem okolju, v prijetni družbi, ob igri, rekreaciji in zabavi in 
si na ta način nabralo novih moči za delo v jeseni. 
Tudi letos smo organizirali kolonije otrok na morju - zdravstveno 
letovanje otrok do 15. leta starosti: 246 otrok je letovalo v treh 
izmenah:
4. junij - 14. junij: predšolska izmena-Savudrija (28 otrok),
25. junij - 5. julij: šolska izmena v Poreču (84 otrok),
20. julij - 30. julij: šolska izmena v Savudriji (134 otrok).
Starši z nizkimi dohodki so plačali nižje prispevke. 42 otrok iz 
socialno šibkih družin je na predlog lečečih zdravnikov, osnovnih 
šol in Centra za socialno delo Velenje letovalo brezplačno. 
Finančna sredstva zanje smo pridobili iz: humanitarnih akcij 
Zveze prijateljev mladine Slovenije, (POMEŽIK SONCU), 
finančno so pomagali tudi Motoristi – Vulcan Riders Slovenia, 
Peter Poles in drugi donatorji..
Skupaj je letovalo 246 otrok in 28 vzgojiteljev iz Šaleške doline, 
246 otrok je letovalo iz zdravstvenih razlogov na priporočilo 
zdravnika. Za te otroke smo pridobili dodatna finančna sredstva 
od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim 
smo podpisali enoletno pogodbo o sofinanciranju. Izbor otrok in 
zdravniške preglede so opravili lečeči zdravniki otrok v Šoštanju, 
Šmartnem ob Paki in v Velenju. Upoštevane so bile zdravstvene 
indikacije: ponavljajoči se respiratorni infekti, nevrodermitis, 
bronhitis - astmatika, večkratna-pogosta obolevnost in slabo 
splošno zdravstveno stanje zaradi socialnih razmer. Vsak otrok 
je dobil zdravniško spričevalo o zdravstvenem stanju z navodili 
o nadaljnjem zdravljenju na morju. Zdravljenje otrok v Poreču 
in v Savudriji sta nadaljevali medicinska sestra in zdravnica, 
ki sta bili do otrok zelo pozorni in prijazni ter na razpolago 
24 ur dnevno. Vsa spričevala sta skrbno pregledali in ravnali 
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po navodilih zdravnikov. Večjih zdravstvenih težav nismo 
imeli. Ves čas kolonij smo imeli lepo vreme, tako so otroci bili 
veliko na zraku, se sončili in kopali in si nabrali novih moči za 
premagovanje bolezni.
V kolonije so otroke spremljale  vzgojiteljice in vzgojitelji, ki so 
organizirali pedagoški del bivanja na morju, skrbeli za varnost 
otrok, prehranjevanje ter otrokom tako pripravili brezskrbne, 
ustvarjalne počitniške dni.
Starši so prispevek  za letovanje lahko plačali v štirih obrokih.
Za vse, ki so opravljali dela in naloge vzgojitelja v koloniji, smo 
organizirali izobraževanje, kjer smo jih podrobno seznanili z 
nalogami in obveznostmi, pri delu z otroki v koloniji. 

OTROŠKO MESTO - SONČNO MESTO
Sončno mesto, ki je bilo tokrat  že šesto leto po vrsti na 
Golteh, je potekalo od 28. junija  do 2. julija 2010. Vsak dan 
se je Sončnega mesta udeležilo 40 otrok iz Velenja, Šoštanja 
in Šmartnega ob Paki, od tega je 10 otrok iz Šaleške doline 
letovali brezplačno. 
Sredstva zanje so bila zbrana na 15. cvetličnem sejmu 8. maja 
2010 od prodaje cvetličnih šopkov. Zaradi prenove hotela na 
Golteh, so naši meščani tokrat prebivali na Mozirski koči, kamor 
jih je vsak dan pripaljal sončni avtobus. Stroške prevoza na 
Golte je v letu 2010 doniralo podjetje Premogovnik Velenje 
d.d.

OTROŠKO MESTO VILA MOJCA
V času od 23. do 27. avgusta 2010 smo v Vili Mojca organizirali 
OTROŠKO MESTO VILA MOJCA. Potekalo je na temo »Imam 
prijatelja«. Vsak dan ga je obiskalo preko 20 otrok, za program 
so poskrbeli 4 mentorji, člani Kluba vzgojiteljev Mladi za mlade. 
Temu je 28. avgusta sledil Ta veseli dan – »Otroški živ žav«, ki 
je zaradi slabega vremena potekal v Vili Mojca.

PUST, PUST, KRIVIH UST
V začetku meseca februarja smo začeli z izposojo otroških 
pustnih kostumov.
16. februarja 2010 smo v sodelovanju s Festivalom Velenje, TIC 
Velenje in Turistično zvezo Velenje in Mestno občino Velenje, 
v Rdeči dvorani organizirali otroško pustno rajanje “Pust, pust 
krivih ust”, kjer smo izvedli animacijo otrok pri rajanju.

HUMANITARNE AKCIJE
MZPM Velenje je sodelovala v akcijah:
- TV oddaja SPET DOMA: pridobili finančna sredstva za  2 

družini.
- Pomežik soncu: 9otrok brezplačno letovalo na morju. 
- Otroci s posebnimi potrebami:  3. otroci brezplačno letovalo 

na morju.
- Omogočili otrokom iz socialno šibkih družin udeležbo v 

„Sončnem mestu“ na Golteh 
- Gospod Bojan Kontič je na prireditvi „Prihod dedka 

Maraza, podaril finančna sredstva v vrednosti 1.500,00 
EUR. Pridobljena finančna sredstva bomo namenili za 
programe otrok v letu 2011.

- Gospod Milan Medved je doniral finančna sredstva za 
letovanje otrok v letu 2011 v višini 1.000,00 EUR, 

- Podjetje IRSCOM.je podarilo finančna sredstva 1 družini 
za lepše decembrske dni (300,00 EUR).

- Hermi, d.o.o. je podaril finančna sredstva (1.000 EUR) 
trem družinam za lepše decembrske dni. 

-      Podjetji Termoelektrarna Šoštanj in NLB d.d. sta za bazar 

2010 donirali finančna sredstva v skupni vrednosti 500,00 
EUR (TEŠ-300,00 EUR in NLB-200,00 EUR).

-      Podpisali smo pogodbe z operaterji Simobil, MOBITEL 
in TUŠMOBIL za izvajanje storitve SMS donacije z 
ključno besedo OTROK. Pridobljena sredstva, ki so bila              
nakazana na tr.r.: Mestne občine Velenje se bodo uporabila 
za otroke iz socialno šibkih družin.

V času jesenskih počitnic smo v sodelovanju z ZPM Slovenije 
20 otrokom iz Velenja omogočili počitnice v Kranjski Gori, ki so 
potekale na temo »Z branjem čez ovire«.
Ob svetovnem dnevu otroka smo v sodelovanju z ZPMS 
skupaj s podporniki projekta Grawe zavarovalnico, Vodnim 
mestom Atlantis in družbo Kompas d.d., omogočili celodnevno 
brezskbno rajanje v Vodnem mestu Atlantis v družbi Znanih 
Slovencev. Projekta, ki se je imenoval Otroške radosti ob 
svetovnem dnevu otroka, se je iz Velenja udeležilo 36 otrok 
skupaj s starši (9) in dvema našima prostovoljcema, članoma 
Kluba vzgojiteljev Mladi za mlade (plavalnima učiteljema).
V sodelovanju z Drogo Kolinska smo v predprazničnem času 
za otroke (100 otrok) iz socialno ogroženih družin organizirali 
ogled brezplačne lutkovne predstave.
Otroke in starše je predstava z naslovom Raček Nace/Racman 
Junior, ki ga je izvedlo lutkovno gledališče Fru Fru, zelo 
navdušila. Na koncu predstave je za vse otroke podjetje Droga 
kolinska z blagovno znamko Argeta, pripravilo še darilce in tako 
otrokom pričaralo res lepo doživetje.
V času novoletnih počitnic smo sodelovanju z Zavodom za 
letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana,  ZPMS in s podjetjema 
BSH hišni aparati iz Nazarij in Abanko, omogočili 10 otrokom 
iz Šoštanja in Šmartnega ob Paki, brezplačno udeležbo na 
»Novoletnem ekozimovanju« na Srednjem vrhu.

POČITNICE
 
ZIMSKE POČITNICE
V času zimskih počitnic (22. - 26. 2. 2010, vsak dan od 10. 
do 18. ure) smo za vse otroke v prostorih Vile Mojca pripravili 
pester počitniški program. V okviru tega smo izvedli:
-  začetni tečaj računalništva za otroke od 1. do 4. razreda;
-   ustvarjalne delavnice;
-  vodeno igranje novih družabnih iger; 
-  gledališko delavnico (G-ZPM), ki je potekala na temo: 

Gledališče zvoka (Gledališče za poredne mulčke je vodil 
Boštjan Oder.);

- sodelovanje na otroški olimpijadi, ki jo je 25.2.2010 
organiziral DPM Edvarda Kardelja Velenje.

MAJSKE POČITNICE
28.4.2010, v času prvomajskih počitnic, smo organizirali izlet 
z mamico, očkom, dedkom, babico … na Dunaj, kjer smo si 
ogledali lepote avstrijske prestolnice. Še posebej so otroci 
uživali v Naravoslovnem muzeju in zabavišču Prater. Vila Mojca 
je v času počitnic »odprla vrata« - organizirali smo počitniški 
program.

POLETNE POČITNICE
Vila Mojca je bila ves čas poletnih počitnic odprta. V letu 2010 
smo prvič sodelovali v projektu MOV - počitniško delo dijakov in 
študentov, v mesecu juliju in avgustu smo pripravili in vodili delo 
animatorjev na Mestnem otroškem igrišču v Velenju. Animatorji 
so delali od ponedeljka do petka, dnevno po 8 ur, v dvojicah, 
vsaka po 14 dni.
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JESENSKE POČITNICE
V času od 25. do 29. oktobra 2010 smo za otroke pripravili 
počitniški program: ustvarjalnice, igranje družabnih iger in 
prvič predstavitveno tečaj sinhronega plavanja, ki je potekal na 
velenjskem bazenu. Prav tako je cel teden potekal začetni tečaj 
računalništva, vsak dan pa je bila za otroke odprta tudi Spletna 
kavarna Vila Mojca.

SVETOVNI DAN OTROKA
Posebna prireditev ob Svetovnem dnevu otroka (predstavitev 
delovanja 14–ih društev prijateljev mladine), ki smo jo izvedli 
20. novembra 2010, v Domu krajanov v Lokovici. Tudi tokrat je 
sodelovalo 30 otrok, ki so prikazali izredno lep plesno-glasbeni 
program. Prireditev je povezoval Boštjan Oder.

NOVOLETNI DARILNI BAZAR 
Novoletni darilni bazar smo v letu 2010 organizirali enajstič in 
sicer v soboto, 27.11.2010, v prostorih Vile Mojca. Za prodajo 
smo pripravili množico izdelkov, povabili znane Šalečane, da 
so nam prispevali svoja umetniška dela, “izdelke”, suvenirje s 
potovanj, da smo jih na stojnicah prodali. Izkupiček darilnega 
bazarja bomo namenili za prostočasne programe v letu 2011. 
Pri programu so z nastopom sodelovali otroci Vrtca Velenje 
– Enota Tinkara. Zborček z imenom Klavirček, je pripravil lep 
pevski program.

VESELI DECEMBER
Od 1. do 31. decembra 2010 smo organizirali novoletno 
praznovanje za  otroke - VESELI DECEMBER (24 predstav 
za predšolske otroke, obdaritev 1.750 otrok in 100 nastopov 
Dedka Mraza).
Program VESELI DECEMBER 2010 je izveden predvsem za 
predšolske otroke, ker odobrena proračunska finančna sredstva 
niso zadostovala za prireditve za šolarje. 
Predšolski otroci so bili tudi individualno obdarjeni (od 3. do 
6. leta starosti). Vrednost paketa je bila v letu 2010 6 EUR. V 
paketu pa so se otroci razveselili knjige (O medvedku, ki je valil 
gosja jajca, Male in velike živali, Odkrivanje živalskega sveta), 
ljubkovalne igrače (Pikija) in za posladek Frutabelle. 
V programu so sodelovali:
 -   Gledališka skupina »Pravljični dotik« Šoštanj: “O 

ČAROVNICI MICI IN SEVERNI ZVEZDI”
 -   Lutkovna skupina “AS”z igrico: » MODRA BARČICA«
 -   KUD Škale z igrico: “BAJSI, ROZI IN ČUNKI”.         
Programi so bili izvedeni po krajevnih skupnostih (14), 6 
predstav v Domu kulture Velenje, 2 predstavi v Domu kulture 
Šoštanj in 2 predstavi v Domu kulture Šmartno ob Paki.
Ves mesec december je otroke obiskoval dedek Mraz. Nastopil 
po vsaki predstavi v KS, v Domu kulture Velenje, v vrtcih in 
šolah, ustanovah...
7. decembra 2010 smo na Titovem trgu v Velenju organizirali 
prireditev: “PRIHOD DEDKA MRAZA”. Dedek Mraz se je prvič 
pojavil skupaj s palčki, snežaki, pravljičnimi junaki – plesalci, 
v prazničnih dneh in s prihodom najavil veselo decembrsko 
praznovanje v Šaleški dolini. 
Novoletnega praznovanja otrok se je udeležilo preko 3.000 
otrok in prav toliko staršev. Predšolski otroci so bili darila veseli. 
Otroci so bili s kulturnim programom zadovoljni. Ocenjujemo, da 
je koncept praznovanja Veselega decembra, da otrok praznuje 
v domačem okolju (v domači KS), primeren. Na dan, ko je 
organizirana novoletna prireditev v KS, resnično vsi krajani 
doživljajo praznične dni. 

“VARUJMO IN OHRANIMO ŠALEŠKO DOLINO”
Okoljevarstveni projekt VOŠD naj bi učence 8. razredov 
devetletke seznanil s posledicami dolgotrajnega onesnaževanja 
Šaleške doline in z dolgotrajnimi prizadevanji za izboljšanje 
stanja ter z že doseženimi uspehi. Projekt smo izvedli 10. in 
11. novembra 2010 v sodelovanju z Ericom Velenje d.o.o.  
Vključeval je teoretični del - predavanje in terenske vaje. 
Sodelovalo je 417 otrok skupaj z 19 mentorji. Na dan zemlje, 
22. aprila 2010 smo v dvorani Centra Nova izvedli zaključek 
projekta za sezono 2009/10. 

ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK
Okoljevarstveni projekt za sedme razrede devetletke osnovnih 
šol v Šaleški dolini pod naslovom „ODPADEK NAJ NE BO 
SAMO ODPADEK“, smo organizirali v sodelovanju z ERICOM 
Velenje, Inštitutom za ekološke raziskave, d.o.o., v času od 19. 
aprila do 13. maja 2010. Udeležilo se ga je 323 otrok. Zaključek 
projekta smo izvedli v okviru »Svetovnega dneva zemlje«, 8. 
junija, v Vili Mojca. Dne 23. junija smo za nagrajence projektov 
»Varujmo in ohranimo Šaleško dolino« in »Odpadek naj ne bo 
samo odpadek« organizirali izlet v Lipico in Jamo Vilenica.

ZELENI NAHRBTNIK 
Otroci iz Šaleške doline so v projektu »Zeleni nahrbtnik« 
sodelovali petič in sicer 1.146 otrok iz vrtca Velenje s 141 
vzgojiteljicami in 222 otrok iz Vrtca Šoštanj s 13 vzgojiteljicami 
in 84 otrok iz Vrtca Sonček Šmartno ob Paki s 4 vzgojiteljicami. 
Skupaj je v projektu sodelovalo 1452  otrok in 158 vzgojiteljic 
ter pomočnic vzgojiteljic. Zeleni nahrbtnik in lutka Jurček sta z 
okoljevarstvenimi nalogami potovala po Šaleški dolini po štirih 
poteh, v mesecu marcu in aprilu. Udeležili smo se zaključne 
prireditve v Ljubljani na Dan Zemlje: 22.4.2010.

Glavni cilj programa: spodbujanje otrokovih pozitivnih čustev 
do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege 
človeka v okolje, spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske 
probleme, spodbujanje medsebojnih obiskov, druženja, igre…

OTROCI ZNAMO Z ODPADKI
V mesecu novembru 2010  smo v sodelovanju z Erico-
m Velenje d.o.o. že drugič izvedli projekt „Otroci znamo z 
odpadki“. Sodelovalo je 684 učencev, prvo in drugošolcev iz 
Šaleške doline. 

MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE
Osnovnošolci iz Šaleške doline so tudi v letu 2009/2010 
sodelovali pri razpisu Zveze prijateljev mladine Slovenije v 
projektu »Mladi zgodovinarji«. Našo dolino je na 41. državnem 
srečanju v  Novem mestu zastopalo 8 mladih zgodovinarjev 
iz OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki, pod mentorskim 
vodstvom gospe Marije Vodovnik. Prejeli so zlato priznanje za 
raziskovalno dejavnost o humanitarni dejavnosti z naslovom 
»Kdor daje, pridobi«.

S KNJIGO V SVET - KAJUHOVA BRALNA ZNAČKA
“Bralna značka” je neizbrisno zaznamovala mladost številnih 
Slovencev, jo oplemenitila in obogatila. V preteklem šolskem 
letu je gibanje “S knjigo v svet” na vseh šolah v naši občini 
potekalo podobno kot doslej. Veseli ugotavljamo, da je bralna 
značka prebrodila krizo in da procent bralcev ne pada, nasprotno 
rahlo raste. Mentorji so kljub številnim nerešenim problemom, 
predvsem v zvezi z vrednotenjem njihovega dela, bralni znački 
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navdihnili novo svežino. Prav zato je to gibanje med mladimi še 
vedno priljubljeno. 
V šolskem letu 2009/2010 je v gibanju “S knjigo v svet” 
sodelovalo 3.135 bralcev in 90 mentorjev, v Velenju, Šoštanju 
in Šmartnem ob Paki. 
13. maja 2010 je bila v Domu kulture Velenje zaključna prireditev 
Bralne značke za šolsko leto 2009/2010, na kateri smo podelili 
tudi spominska priznanja osnovnošolcem, ki so vseh devet 
let sodelovali v Kajuhovi bralni znački. Posebna priznanja je 
prejelo 208 bralcev.
Vsi zlati bralci so za nagrado, da so vseh 9 let sodelovali pri 
projektu bralne značke, prejeli tudi knjižne nagrado, – knjigo z 
naslovom Pink, avtorice Janje Vidmar. 
Knjižne nagrade za projekt „Zlati bralec“ je omogočila družba 
Mobitel.

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
V letu 2010 je potekala 15. sezona Predšolske bralne značke.

V okviru 15 sezone predšolske bralne značke smo organizirali 
5 prireditev. Ostržke in priznanja je prejelo 591 otrok iz  Velenja, 
Šoštanja in Šmartnega ob Paki:
1. junij 2010 -  zaključna prireditev in podelitev Ostržkov v 
Šoštanju (dve predstavi)
2. junij 2010 - zaključna prireditev in podelitev Ostržkov v 
Šmartnem ob Paki in
7. junij 2010 - zaključna prireditev in podelitev Ostržkov v 
Velenju  (dve predstavi)
Zaključnih prireditev in podelitev so se udeležili vsi otroci 
in njihovi starši skupaj z vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic.

37. MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA 
1. in 2. oktobra 2010 je v Šoštanju pri Mayerjevi vili potekala 
že 37. Mala Napotnikova kiparska kolonija, ki so se je udeležili 
učenci  iz devetih osnovnih šol Šaleške doline in gostje (OŠ 
Prebold, OŠ Braslovče).  
Letos so skupine kiparile na prosto temo pod vodstvom 
mentorja kolonije, gospoda Silva Kretiča in mentorjev, učiteljev 
likovne vzgoje,  ter kiparjev iz društva Šaleških likovnikov 
(Franc Ravnjak in Milan Matko). Nastala so čudovita dela, ki 
smo jih ob zaključku kolonije razstavili pred vilo. Mladi kiparji 
in njihovi mentorji so bili ponosni na svoja dela, ki so bila zelo 
občudovana na razstavi. S pomočjo kiparja Franca Ravnjaka 
smo v avli Občine Šoštanj postavili razstavo nastalih otroških 
del.

OTROŠKI PARLAMENT
20. Medobčinski otroški parlament, ki je potekal 10.2.2010 v 
sejni dvorani Mestne občine Velenje, je vodil moderator Jure 
Karas. 
Tema parlamenta je bila:“Stereotipi, rasizem in diskriminacija“.  
Gostitelj otroškega parlamenta je bil župan MO Velenje, 
gospod Srečko Meh. Na Medobčinskem otroškem parlamentu 
je sodelovalo 72 učencev in 9 mentorjev.
Delo  parlamenta je potekalo v skupinah, ki so jih vodile naše 
prostovoljke, študentke, članice Kluba vzgojiteljev Mladi za 
mlade. Vsaka skupina se je podrobneje dotaknila ene teme 
vezane na skupno temo parlamenta. Po končanem skupinskem 
delu so mladi parlamentarci v plenarnem delu predstavili 
ugotovitve, sklepe, pobude in zahteve. 
Sklepe in pobude regijskega parlamenta (18. februarja 2010) so 

mladi parlamentarci regije predstavili na zasedanju nacionalnega 
otroškega parlamenta, 22. marca 2010, v Ljubljani.    

OTROŠKA KAVARNA
Posebno kavarno “BUČE, BUČE…HALLOWEEN …”, smo lani 
izvedli 22. oktobra 2010. 
Duhci, čarovnice, netopirji … so otrokom zelo zanimivi in 
privlačni, zato se vabilu na kavarno vedno radi odzovejo. 
Delavnice, kjer so si otroci s pomočjo staršev izrezali svojo 
bučo, jo okrasili, na koncu pa se še posladkali s čarovniškimi 
dobrotami, se je udeležilo 50 otrok skupaj s starši. Pri delu jim 
je pomagalo 8 naših prostovoljcev.

PREZNOVANJE ROJSTNIH DNI
Tudi v letu 2010 smo organizirali mnogo rojstno-dnevnih 
praznovanj za otroke. Izvajali smo jih v večnamenskem 
prostoru v Vili Mojca, ki nudi idealne pogoje za izvedbo tovrstne 
dejavnosti. Praznovanja so tematsko obarvana in prilagojena 
starosti otrok. Tako v letu velikokrat slavljenci postanejo 
princeske iz sanj, hrabri gusarji, navihani duhci, simpatične 
pikapolonice, dobrosrčni indijančki, Winxice, Ninja želve, … 
Program izvajajo animatorji kluba vzgojiteljev „Mladi za mlade“ 
( v projektu jih sodeluje 15). Zaradi velikega povpraševanja 
smo pričeli izvajati rojstno dnevne zabave tudi v Mladinskem 
centru-v Hiši mladih v Šmartnem ob Paki. Otroci in starši so z 
izvedbo praznovanj zelo zadovoljni, zato bomo s programom 
vsekakor nadaljevali tudi v bodoče. 

EVROPA V ŠOLI
“Evropa v šoli” je evropski natečaj, ki ponuja prijazen in 
neposreden način, kako učence vzpodbuditi k razmišljanju o 
Evropi in najaktualnejših temah, ki pestijo njene prebivalce. 
Poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, 
Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske 
kulturne fondacije. Prispeval naj bi k oblikovanju evropske 
zavesti o povezanosti in soodvisnosti ter potrebi po strpnem, 
vendar angažiranem iskanju rešitev za skupne probleme v 
Evropi. Preko literarnega, likovnega, raziskovalnega, video 
in fotografskega ustvarjanja ter preko interneta so mladi, 
na svojstven način spoznavali temo: „POIŠČIMO NOVE 
PRILOŽNOSTI“. Projekt smo v letu 2010 v Sloveniji izvedli 
enajstič. Našo regijsko območje (Velenje) sestavljajo Zgornja 
Savinjska dolina, bivša občina Žalec in Šaleška dolina.
Na regionalni nivo natečaja »Poiščimo nove priložnosti« 
je prispelo 143 likovnih, literarnih, fotografskih in video del 
iz osnovnih šol regije. Tudi letos so bili naši otroci in njihovi 
mentorji pri natečaju zelo uspešni. Na državnem likovnem 
natečaju so nagrade prejeli: 
LIKOVNI NATEČAJ - 1. nagrada: MIHAEL BERIČNIK, 5. r. (2. 
triada) OŠ MPT Velenje, mentor: Robert Klančnik, naslov dela: 
»Želim si, da bi vsi otroci hodili v šolo«
LIKOVNI NATEČAJ - 1. nagrada: KATJA ČRNEC, 9. r. (3. 
triada) OŠ Šalek Velenje, mentor: Boris Oblišar, naslov dela« 
Vsi enaki«
LIKOVNI NATEČAJ -2. nagrada: URŠKA KVARTIČ, 9. r (3 
triada) OŠ Gorica Velenje, mentorica Danica Arzenšek, naslov 
dela: Nekoč in danes«. Dne 24. marca 2010 smo na OŠ Mihe 
Pintarja Velenje izvedli regijski zaključek na katerem smo 
podelili regijska priznanja učencem in njihovim mentorjem. Za 
vse mlade ustvarjalce, katerih dela so se uvrstila na državni 
nivo, smo 17. maja 2010 organizirali ogled zaključne prireditve 
v Mariboru. 
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PROMOCIJA ZVEZE
MZPM Velenje je redno, preko celega leta sodelovala z javnimi mediji. Objavljali smo prispevke o naših akcijah: v Našem času, 
Listu občine Šoštanj, Delu, Večeru, Ljubljanskem dnevniku, Rudarju, časopisu Slovenske novice … Posneli smo več prispevkov 
na radiu Velenje, radiu Alfa, MOJ-mu radiu, VTV, TV Slovenija. Predstavili smo se v Almanahu občin Velenje, Šoštanj in Šmartno 
ob Paki 2010, v mesečnih koledarjih prireditev Mestne občine Velenje.  Prav tako sodelujemo z različnimi institucijami v Šaleški 
dolini: Erico Velenje d. o. o., Mladinski center Velenje, Mladinski center Šmartno ob Paki, Center za socialno delo Velenje, 
Knjižnico Velenje, Festivalom Velenje, vrtci, šolami, Premogovnikom d. d. Velenje in njihovim športnim društvom, … MZPM 
Velenje je sodelovala v organih ZPMS in se redno udeleževala seminarjev, ki jih organizirala ZPMS. Dne 17.4.2010 smo se 
pridružili vseslovenski akciji „Očistimo Slovenijo“. Uredili smo okolico Vile MOJCA. Dne 3. septembra 2010 smo s predstavitveno 
stojnico sodelovali na predstavitvi mladinskih organizacij v parku pred Gimnazijo Velenje. Projekt Kk? Tk!, katerega izvedba je 
sofinancirana s strani Mestne občine Velenje, je koordiniralo PDK Kažipot Velenje.

venamenskem prostoru v Vili Mojca, ki nudi idealne pogoje za izvedbo tovrstne dejavnosti. 
Praznovanja so tematsko obarvana in prilagojena starosti otrok. Tako v letu velikokrat slavljenci 
postanejo princeske iz sanj, hrabri gusarji, navihani duhci, simpatine pikapolonice, dobrosrni 
indijanki, Winxice, Ninja želve, … Program izvajajo animatorji kluba vzgojiteljev „Mladi za mlade“ ( v 
projektu jih sodeluje 15). Zaradi velikega povpraševanja smo prieli izvajati rojstno dnevne zabave tudi 
v Mladinskem centru-v Hiši mladih v Šmartnem ob Paki. Otroci in starši so z izvedbo praznovanj zelo 
zadovoljni, zato bomo s programom vsekakor nadaljevali tudi v bodoe.  

EVROPA V ŠOLI 
"Evropa v šoli" je evropski nateaj, ki ponuja prijazen in neposreden nain, kako uence vzpodbuditi k 
razmišljanju o Evropi in najaktualnejših temah, ki pestijo njene prebivalce. Poteka že od leta 1953 pod 
pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne 
fondacije. Prispeval naj bi k oblikovanju evropske zavesti o povezanosti in soodvisnosti ter potrebi po 
strpnem, vendar angažiranem iskanju rešitev za skupne probleme v Evropi. Preko literarnega, 
likovnega, raziskovalnega, video in fotografskega ustvarjanja ter preko interneta so mladi, na 
svojstven nain spoznavali temo: „POIŠIMO NOVE PRILOŽNOSTI“. Projekt smo v letu 2010 v 
Sloveniji izvedli enajsti. Našo regijsko obmoje (Velenje) sestavljajo Zgornja Savinjska dolina, bivša 
obina Žalec in Šaleška dolina. 
Na regionalni nivo nateaja »Poišimo nove priložnosti« je prispelo 143 likovnih, literarnih, fotografskih 
in video del iz osnovnih šol regije. Tudi letos so bili naši otroci in njihovi mentorji pri nateaju zelo 
uspešni. Na državnem likovnem nateaju so nagrade prejeli:  
LIKOVNI NATEAJ - 1. nagrada: MIHAEL BERINIK, 5. r. (2. triada) OŠ MPT Velenje, mentor: 
Robert Klannik, naslov dela: »Želim si, da bi vsi otroci hodili v šolo« 
LIKOVNI NATEAJ - 1. nagrada: KATJA RNEC, 9. r. (3. triada) OŠ Šalek Velenje, mentor: Boris 
Oblišar, naslov dela« Vsi enaki« 
LIKOVNI NATEAJ -2. nagrada: URŠKA KVARTI, 9. r (3 triada) OŠ Gorica Velenje, mentorica 
Danica Arzenšek, naslov dela: Neko in danes«. Dne 24. marca 2010 smo na OŠ Mihe Pintarja 
Velenje izvedli regijski zakljuek na katerem smo podelili regijska priznanja uencem in njihovim 
mentorjem. Za vse mlade ustvarjalce, katerih dela so se uvrstila na državni nivo, smo 17. maja 2010 
organizirali ogled zakljune prireditve v Mariboru.  

PROMOCIJA ZVEZE 
MZPM Velenje je redno, preko celega leta sodelovala z javnimi mediji. Objavljali smo prispevke o 
naših akcijah: v Našem asu, Listu obine Šoštanj, Delu, Veeru, Ljubljanskem dnevniku, Rudarju, 
asopisu Slovenske novice … Posneli smo ve prispevkov na radiu Velenje, radiu Alfa, MOJ-mu radiu, 
VTV, TV Slovenija. Predstavili smo se v Almanahu obin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki 2010, v 
mesenih koledarjih prireditev Mestne obine Velenje.  Prav tako sodelujemo z razlinimi institucijami 
v Šaleški dolini: Erico Velenje d. o. o., Mladinski center Velenje, Mladinski center Šmartno ob Paki, 
Center za socialno delo Velenje, Knjižnico Velenje, Festivalom Velenje, vrtci, šolami, Premogovnikom 
d. d. Velenje in njihovim športnim društvom, … MZPM Velenje je sodelovala v organih ZPMS in se 
redno udeleževala seminarjev, ki jih organizirala ZPMS. Dne 17.4.2010 smo se pridružili vseslovenski 
akciji „Oistimo Slovenijo“. Uredili smo okolico Vile MOJCA. Dne 3. septembra 2010 smo s 
predstavitveno stojnico sodelovali na predstavitvi mladinskih organizacij v parku pred Gimnazijo 
Velenje. Projekt Kk? Tk!, katerega izvedba je sofinancirana s strani Mestne obine Velenje, je 
koordiniralo PDK Kažipot Velenje. 

Število udeležencev (otrok, mladostnikov in družin) 
v posameznih programih MZPM Velenje v letu 2010 

DEJAVNOST/PROGRAM/IZVAJALEC ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
PROSTI AS
20. MEDOBINSKI OTROŠKI PARLAMENT:  
(10.2.2010) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 11 PROSTOVOLJCEV 

72 uencev in 9 mentorjev 

REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT: 18.2.2010 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 

27 uencev in 12 mentorjev 

NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT
(22.3.2010 v Ljubljani) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 1 PROSTOVOLJKA 

6 uencev in 2 mentorici 

ZIMSKE POITNICE (odprta vrata VILE MOJCA, 100 otrok in 24 odraslih 
raunalniški teaj, »gledališe za poredne mulke«, 
ustvarjalnice, družabne igre)
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV
MAJSKE POITNICE (odprta vrata Vile Mojca in izlet na 
Dunaj) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE

52 otrok in 28 odraslih 

POLETNE POITNICE (program 12 x)
* IZVAJALSKA EKIPA: 10 PROSTOVOLJCEV

889 otrok 

JESENSKE POITNICE (odprta vrata Vile Mojca, zaetni 
raunalniški teaj) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 
* SINHRONO PLAVANJE: 1 PROSTOVOLJKA

36 otrok  

11 otrok 

OKOLJEVARSTVENI PROJEKTI: 
ZELENI NAHRBTNIK
* ZAKLJUEK (v Ljubljani). 22.4.2010 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 

1.452 otrok in 158 vzgojiteljic 

ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK(7.raz.)
* ZAKLJUEK: 8.6.2010  
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV 

323 uencev in 19 mentorjev 
45 uencev in 3 mantorji

VARUJMO IN OHRANIMO ŠALEŠKO DOLINO(8.r.)
* ZAKLJUEK: 22.4.2010 
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV 

417 uencev in 19 mentorjev 
80 uencev in 9 mentorjev 

IZLET ZA NAGRAJENCE (VOŠD in ODPADEK):23.6. 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

45 uencev in 3 mentorji 

OTROCI ZNAMO Z ODPADKI(1. in 2. razred)
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI

684 uencev in 40 mentorjev 

EVROPA V ŠOLI
* regijska prireditev: 24.3.2010 
* * IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 
* ZAKLJUEK v Mariboru: 17.5.2010) 

190 uencev in 35 mentorjev 
120 uencev in 25 mentorjev 

37 uencev in 23 mentorjev
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAKA
* 5 prireditev ob zakljuku (podelili Ostržke in priznanja) 
** IZVAJALSKA EKIPA: 4 PROSTOVOLJCI 

591 predšolskih otrok in 58 mentoric 

KAJUHOVA BRALNA ZNAKA
* podelili bralne nalepke in mapice vsem bralcem
*(prireditev in podelitev spominskih priznanj 13.5.2010) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

3.135 bralcev in 90 mentorjev 
208 devetošolcev in 26 mentorjev 

   
MLADI ZGODOVINARJI (41. državno sreanje v Novem 
mestu-dobili zlato priznanje) 

8 uencev in mentorica 

37. MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA
* 1. in  2.10.2010 pri Majerjevi vili v Šoštanju   
** IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 

33 uencev in 13 mentorjev 

HUMANITARNI PROGRAMI
KLUB VZGOJITELJEV »MLADI ZA MLADE«
* TA VESELI DAN. 29.5.2010 in  28.8.2010 Vila Mojca
   IZVAJALSKA EKIPA: 10 PROSTOVOLJCEV 
* TORKOVA PETA (20 sreanj) 
    IZVAJALSKA EKIPA: 5 PROSTOVOLJK 
 * BUE, BUE … - otroška kavarna: 22.10.2010 
   IZVAJALSKA EKIPA: 8 PROSTOVOLJCEV  
* PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI: 40 x  
   IZVAJALSKA EKIPA: 15 PROSTOVOLJCEV 
* delavnice v KS Stara vas: 11.9.2010 
   IZVAJALSKA EKIPA: 5 PROSTOVOLJCEV) 

70 otrok in 32 staršev 

141 otrok in 53 odraslih  

50 otrok in 30 staršev  

520 otrok in 40 odraslih 

20 otrok in 10 odraslih 
SVETOVALNA SKUPINA pri tel. TOM 804 ŠTEVILO KLICEV 
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Velenje, 30.3.2011

Pripravila: 
Kristina Kovač, s.r.

Sekretarka MZPM Velenje

raunalniški teaj, »gledališe za poredne mulke«, 
ustvarjalnice, družabne igre)
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV
MAJSKE POITNICE (odprta vrata Vile Mojca in izlet na 
Dunaj) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE

52 otrok in 28 odraslih 

POLETNE POITNICE (program 12 x)
* IZVAJALSKA EKIPA: 10 PROSTOVOLJCEV

889 otrok 

JESENSKE POITNICE (odprta vrata Vile Mojca, zaetni 
raunalniški teaj) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 
* SINHRONO PLAVANJE: 1 PROSTOVOLJKA

36 otrok  

11 otrok 

OKOLJEVARSTVENI PROJEKTI: 
ZELENI NAHRBTNIK
* ZAKLJUEK (v Ljubljani). 22.4.2010 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 

1.452 otrok in 158 vzgojiteljic 

ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK(7.raz.)
* ZAKLJUEK: 8.6.2010  
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV 

323 uencev in 19 mentorjev 
45 uencev in 3 mantorji

VARUJMO IN OHRANIMO ŠALEŠKO DOLINO(8.r.)
* ZAKLJUEK: 22.4.2010 
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV 

417 uencev in 19 mentorjev 
80 uencev in 9 mentorjev 

IZLET ZA NAGRAJENCE (VOŠD in ODPADEK):23.6. 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

45 uencev in 3 mentorji 

OTROCI ZNAMO Z ODPADKI(1. in 2. razred)
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI

684 uencev in 40 mentorjev 

EVROPA V ŠOLI
* regijska prireditev: 24.3.2010 
* * IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 
* ZAKLJUEK v Mariboru: 17.5.2010) 

190 uencev in 35 mentorjev 
120 uencev in 25 mentorjev 

37 uencev in 23 mentorjev
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAKA
* 5 prireditev ob zakljuku (podelili Ostržke in priznanja) 
** IZVAJALSKA EKIPA: 4 PROSTOVOLJCI 

591 predšolskih otrok in 58 mentoric 

KAJUHOVA BRALNA ZNAKA
* podelili bralne nalepke in mapice vsem bralcem
*(prireditev in podelitev spominskih priznanj 13.5.2010) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

3.135 bralcev in 90 mentorjev 
208 devetošolcev in 26 mentorjev 

   
MLADI ZGODOVINARJI (41. državno sreanje v Novem 
mestu-dobili zlato priznanje) 

8 uencev in mentorica 

37. MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA
* 1. in  2.10.2010 pri Majerjevi vili v Šoštanju   
** IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 

33 uencev in 13 mentorjev 

HUMANITARNI PROGRAMI
KLUB VZGOJITELJEV »MLADI ZA MLADE«
* TA VESELI DAN. 29.5.2010 in  28.8.2010 Vila Mojca
   IZVAJALSKA EKIPA: 10 PROSTOVOLJCEV 
* TORKOVA PETA (20 sreanj) 
    IZVAJALSKA EKIPA: 5 PROSTOVOLJK 
 * BUE, BUE … - otroška kavarna: 22.10.2010 
   IZVAJALSKA EKIPA: 8 PROSTOVOLJCEV  
* PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI: 40 x  
   IZVAJALSKA EKIPA: 15 PROSTOVOLJCEV 
* delavnice v KS Stara vas: 11.9.2010 
   IZVAJALSKA EKIPA: 5 PROSTOVOLJCEV) 

70 otrok in 32 staršev 

141 otrok in 53 odraslih  

50 otrok in 30 staršev  

520 otrok in 40 odraslih 

20 otrok in 10 odraslih 
SVETOVALNA SKUPINA pri tel. TOM 804 ŠTEVILO KLICEV 
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raunalniški teaj, »gledališe za poredne mulke«, 
ustvarjalnice, družabne igre)
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV
MAJSKE POITNICE (odprta vrata Vile Mojca in izlet na 
Dunaj) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE

52 otrok in 28 odraslih 

POLETNE POITNICE (program 12 x)
* IZVAJALSKA EKIPA: 10 PROSTOVOLJCEV

889 otrok 

JESENSKE POITNICE (odprta vrata Vile Mojca, zaetni 
raunalniški teaj) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 
* SINHRONO PLAVANJE: 1 PROSTOVOLJKA

36 otrok  

11 otrok 

OKOLJEVARSTVENI PROJEKTI: 
ZELENI NAHRBTNIK
* ZAKLJUEK (v Ljubljani). 22.4.2010 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 

1.452 otrok in 158 vzgojiteljic 

ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK(7.raz.)
* ZAKLJUEK: 8.6.2010  
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV 

323 uencev in 19 mentorjev 
45 uencev in 3 mantorji

VARUJMO IN OHRANIMO ŠALEŠKO DOLINO(8.r.)
* ZAKLJUEK: 22.4.2010 
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV 

417 uencev in 19 mentorjev 
80 uencev in 9 mentorjev 

IZLET ZA NAGRAJENCE (VOŠD in ODPADEK):23.6. 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

45 uencev in 3 mentorji 

OTROCI ZNAMO Z ODPADKI(1. in 2. razred)
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI

684 uencev in 40 mentorjev 

EVROPA V ŠOLI
* regijska prireditev: 24.3.2010 
* * IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 
* ZAKLJUEK v Mariboru: 17.5.2010) 

190 uencev in 35 mentorjev 
120 uencev in 25 mentorjev 

37 uencev in 23 mentorjev
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAKA
* 5 prireditev ob zakljuku (podelili Ostržke in priznanja) 
** IZVAJALSKA EKIPA: 4 PROSTOVOLJCI 

591 predšolskih otrok in 58 mentoric 

KAJUHOVA BRALNA ZNAKA
* podelili bralne nalepke in mapice vsem bralcem
*(prireditev in podelitev spominskih priznanj 13.5.2010) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

3.135 bralcev in 90 mentorjev 
208 devetošolcev in 26 mentorjev 

   
MLADI ZGODOVINARJI (41. državno sreanje v Novem 
mestu-dobili zlato priznanje) 

8 uencev in mentorica 

37. MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA
* 1. in  2.10.2010 pri Majerjevi vili v Šoštanju   
** IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 

33 uencev in 13 mentorjev 

HUMANITARNI PROGRAMI
KLUB VZGOJITELJEV »MLADI ZA MLADE«
* TA VESELI DAN. 29.5.2010 in  28.8.2010 Vila Mojca
   IZVAJALSKA EKIPA: 10 PROSTOVOLJCEV 
* TORKOVA PETA (20 sreanj) 
    IZVAJALSKA EKIPA: 5 PROSTOVOLJK 
 * BUE, BUE … - otroška kavarna: 22.10.2010 
   IZVAJALSKA EKIPA: 8 PROSTOVOLJCEV  
* PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI: 40 x  
   IZVAJALSKA EKIPA: 15 PROSTOVOLJCEV 
* delavnice v KS Stara vas: 11.9.2010 
   IZVAJALSKA EKIPA: 5 PROSTOVOLJCEV) 

70 otrok in 32 staršev 

141 otrok in 53 odraslih  

50 otrok in 30 staršev  

520 otrok in 40 odraslih 

20 otrok in 10 odraslih 
SVETOVALNA SKUPINA pri tel. TOM 804 ŠTEVILO KLICEV 

Predlagatelj: ŽUPAN         Faza: OSNUTEK 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US in 17/08) in 24 člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006-UPB1, 
26/2007 in 18/2008) na svoji  seji dne _____________ sprejel

ODLOK
 o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme 
kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in 
lovstva.

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in 
vlaganj v narave vire v občini. Ti ukrepi so:
1.    Biomeliorativni ukrepi:
- ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
- izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, 

mokrišče, vodni viri, ipd.),
- vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
- nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih 

plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
- krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
2.    Biotehnični ukrepi:
- izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, 

umetnih dupel in prež;
3.    Ostali ukrepi:
- izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju 

in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

POGOJI IN NAČIN PORABE

3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa 
za sofinanciranje aktivnosti, navedenih v 2. členu tega odloka, 
skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih 
predpisih.

4. člen
Upravičenci do sredstev za namene, navedene v 2. členu tega 
odloka, so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 
Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine.

5. člen
Medsebojne obveznosti med občino in upravičenci se bodo 
uredile s pogodbo. 
Pred sklenitvijo pogodbe bo občina upravičencem izdala sklep 
o višini odobrenih sredstev.

6. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev  po tem odloku bodo 
podrobneje določena v javnem razpisu.

KONČNA DOLOČBA

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

Številka: 015-02-0002/2011
Datum: 

                                                                 
Župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem odloka je navedena v preambuli 
tega odloka in v 6. odstavku 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu 
in se glasi: »Občini nakazana sredstva iz prejšnjega odstavka 
se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in 
porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in 
vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način 
porabe teh sredstev občina uredi z odlokom.«.
5. odstavek istega člena določa: » 50 odstotkov koncesijske 
dajatve je prihodek proračuna republike Slovenije, 50 odstotkov 
pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme 
sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno 
površino lovišča, ki leži v njej.«

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
AKTA
Zakon o divjadi in lovstvu je že leta 2004 uvedel koncesijsko 
dajatev, za katero so bili zavezanci koncesionarji, t. j. lovske 
družine, ki trajno gospodarijo z divjadjo. Osnova za izračun 
te dajatve je letni načrt odvzema posameznih vrst divjadi za 
lovišče, pri čemer se upošteva realizirani odstrel, izplačana 
škoda po divjadi ter opravljena biotehnična in biomeliorativna 
dela. Do leta 2008 je bila koncesijska dajatev prihodek 
proračuna republike Slovenije. 
Leta 2008 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o divjadi in lovstvu, po katerem pa je 50 odstotkov 
koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 
50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna 
občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve 
glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej.
Sredstva iz naslova koncesijske dajatve  se v proračunu občine 
izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski 
izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. 
Podrobnejši pogoji, namen in način porabe teh sredstev občina 
uredi z odlokom.

Celoletna koncesijska dajatev je določena v tretjem odstavku 
8. člena Koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo (v nadaljevanju: pogodba). Ker je bilo koncesijsko 
razmerje z večino sedanjih upravljavcev lovišč sklenjeno dne 
19. 6. 2009, je bila koncesijska dajatev v letu 2009 v skladu s 
pogodbo ustrezno zmanjšana. Izračun koncesijske dajatve za 
leto 2009 je prikazan spodaj:

A x B = koncesijska dajatev 2009
A = celoletna koncesijska dajatev
B = indeks
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Izračun indeksa:
- število dni, ko so imeli upravljavci sklenjeno koncesijsko  
   razmerje v letu 2009/ 356

Za leto 2009 je bila izračunana koncesijska dajatev, ki je 
pripadala MO Velenje, v višini 361,00 EUR, za leto 2010 pa 
znaša informativni izračun višine koncesijske dajatve za našo 
občino 682,90 EUR. Uradno obvestilo o višini sredstev za leto 
2010 bo občina prejela predvidoma v mesecu juniju 2011, s 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. CILJ
Cilj odloka je namenska poraba sredstev, kot je določeno v 
zakonu.

4. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem tega odloka ne bo imel finančnih posledic za 
Mestno občino Velenje, saj bo namenski prejemek iz naslova 
koncesijskih dajatev enak namenskemu izdatku za izvajanje 
ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Sredstva bodo 
razdeljena upravičencem preko javnega razpisa, upravičenci 
pa bodo lovske družine.

V Velenju, 30. 3. 2011

Pripravila:
Mojca KODRIČ, univ. dipl. inž. kmet., s.r.

Svetovalka I za kmetijstvo

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

       
 Župan Mestne občine Velenje
   Bojan KONTIČ, s.r.

 

POROČILO 
o delu Knjižnice Velenje v letu 2010

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 knjižnica je ustanova, namenjena vsem prebivalcem 
območja. 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, Metka Pivk Srdić, Erika Veršec, Jana Kavtičnik, Alenka 
Rednjak in Karina Špegel
Strokovni svet zavoda: Silvo Grmovšek (predsednik), Ana 
Hudournik, Peter Rezman, Zdenko Lešnik, Anton Skok, Frank 
Špiler
V. d. direktorja:. Vlado Vrbič
Dne 31. 12. 2010 je bilo v zavodu zaposlenih 27 delavcev.

II. UVOD

Huda gospodarska kriza je tudi knjižnico postavila pred nove 
izzive. Po eni strani je potrebno z manj denarja zagotavljati 
vsaj dosežen standard na področju knjižnične ponudbe, po 
drugi strani pa lahko knjižnica še bolj kot kdaj koli prej postane 
socialni korektiv.
Ne glede na nižja sredstva od načrtovanih, smo v letu 2010 
uresničili osnovne cilje, ki smo si jih zadali. Knjižnična zbirka 
je narasla za skoraj 10 000 izvodov, na državnem razpisu 
smo uspeli z digitalizacijo velenjskih časopisov, uspešno smo 
nadaljevali Šaleški biografski leksikon, postavili smo novo 
spletno stran. Pripravili smo nekaj predlogov za EPK 2012 
in tozadevno s partnerskimi knjižnicami podpisali pismo o 
nameri.
V osnovi imamo že urejeno brezplačno članarino za brezposelne, 
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pristopili pa smo k projektu Klic iz omare s katerim zbiramo didaktične igrače in v letu 2011 pričenjamo z izposojo didaktičnih igrač, 
ki so praviloma drage, na dom. Poleg tega se moramo še bolj angažirati pri opremljanju z opremo, ki bo v knjižnici na voljo tistim 
slojem prebivalcev, ki si je doma ne morejo privoščiti.
Prav tako bomo obiskovalcem, ki so vidno ali slušno prizadeti ponudili nekatere pripomočke za lažjo uporabo knjižnice (povečevalne 
lupe, očala…), v letu 2010 pa sta dve sodelavki že obiskovali začetni tečaj sporazumevanja z gluhimi in naglušnimi osebami.V 
tretjem poglavju poročila je o vsebini dela v preteklem letu zapisano več.
V lanskem letu smo dokončno opravili s finančnimi zaostanki iz preteklih let (še iz časov Kulturnega centra Ivan Napotnik Velenje). 
Toda zaradi težav proračuna občine ustanoviteljice se kaže nevarnost, da bo prišlo do novih zaostankov. Pokrivanje likvidnostnih 
zaostankov iz sredstev prihodnjega leta (brez rebalansov) pomeni zniževanje sredstev za tekoče delovanje zavodov. Financiranje 
s strani občine mora biti pregledno, morebitne spremembe v financiranju pa morajo biti pravočasno regulirane z aneksi k pogodbi 
o izvajanju dejavnosti. 
Po tem, ko smo pred leti s strateškim načrtom ozavestili in opredelili strateške komponente dela v srednjeročnem obdobju, smo 
v letu 2010 pričeli pripravljati še en temeljni dokument knjižnice – načrt gradnje zbirke. V njem zbiramo odgovore na temeljna 
vprašanja, ki zadevajo vsako knjižnično zbirko, namreč kakšno gradivo se zbira, za koga, na kakšen način in pod kakšnim 
režimom je dostopno uporabnikom, opredelijo se programske prioritete, določijo temeljna vsebinsko-programska razmerja med 
knjižnico in okoljem ipd.

III. VSEBINA DELA

A. OSNOVNA DEJAVNOST

Za koga

Torej: 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 vpliva tudi na gospodarski razvoj in na socialno promocijo. Knjižnica 
pokriva območje, ki ga sestavljajo MO Velenje, kjer živi 75% prebivalstva (33.053 prebivalcev), občina Šoštanj z 19% (8.709 preb.) 
in občina Šmartno s 6% oz. 3.163 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. 
Skupno število članov je bilo 10.413. Pri skupno 44.929 prebivalcih predstavljajo te vrednosti 23,2-odstotno stopnjo včlanjenosti. 
Realna številka je nekaj višja, saj nismo prav natančni pri ugotavljanju identitete prinašalcev izkaznic, kar bralci seveda 
izkoriščajo.

Po tem, ko smo pred leti s strateškim nartom ozavestili in opredelili strateške komponente dela v srednjeronem 
obdobju, smo v letu 2010 prieli pripravljati še en temeljni dokument knjižnice – nart gradnje zbirke. V njem 
zbiramo odgovore na temeljna vprašanja, ki zadevajo vsako knjižnino zbirko, namre kakšno gradivo se zbira, 
za koga, na kakšen nain in pod kakšnim režimom je dostopno uporabnikom, opredelijo se programske 
prioritete, doloijo temeljna vsebinsko-programska razmerja med knjižnico in okoljem ipd. 

III. VSEBINA DELA 

A. OSNOVNA DEJAVNOST 

Za koga

Torej: 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 vpliva tudi 
na gospodarski razvoj in na socialno promocijo. Knjižnica pokriva obmoje, ki ga sestavljajo MO Velenje, kjer 
živi 75% prebivalstva (33.053 prebivalcev), obina Šoštanj z 19% (8.709 preb.) in obina Šmartno s 6% oz. 
3.163 prebivalci.  
Odgovor na vprašanje, kdo sploh obiskuje knjižnico, ni niti lahek niti enoznaen. Res je sicer, da je tu ve
mladih, pa da se tisti, ki so pogosteje v knjižnici, obiajno vlanijo, s imer o njih zvemo nekaj ve, vendar to ne 
velja za vse. Tako se statistikam najvekrat izognejo obasni gostje, pa tudi dostopnost italnic, iskanje 
informacij ali obisk prireditev niso odvisni od lanskega statusa.  
Skupno število lanov je bilo 10.413. Pri skupno 44.929 prebivalcih predstavljajo te vrednosti 23,2-odstotno 
stopnjo vlanjenosti. Realna številka je nekaj višja, saj nismo prav natanni pri ugotavljanju identitete 
prinašalcev izkaznic, kar bralci seveda izkorišajo. 

Tabela prikazuje strukturo vlanjenih bralcev v letih 2009 in 2010.  
  

Velenje 
'09

Šoštanj 
'09

Šmartno 
o/P '09 Skupine lanov Velenje 

'10
Šoštanj 

'10
Šmartno 
o/P '10

877 105 39 srednješolci 866 97 41
1942 348 119 zaposleni 1948 354 124
1222 207 84 predšolski 1192 241 83
973 98 38 redni in izredni študenti 994 101 45
472 86 21 nezaposleni 489 84 26
2182 485 152 osnovnošolci 2091 437 160

42 17 14 zaposleni v matini ustanovi 41 4 12
118 14 3 pravne osebe - zun.ustanove 121 15 5
497 65 38 upokojenci 533 73 33
31 6 2 gospodinje 33 7 1
4 1 0 svobodni poklici 9 0 0
30 9 2 samostojni podjetniki 25 9 2
14 7 8 organiz. enote knjižnice 23 4 5
2 2 0 kmetje 2 2 0
21 1 0 tuji državljani 20 2 0
22 0 0 ostali 34 0 0

8.449 1.451 520 Skupaj 8.424 1.449 540

lanstvo je mogoe 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. Številno stanje aktivnih lanov se v tem letu 
ni veliko spremenilo in je bilo konec 2010 naslednje:  

     - v Velenju 8.424 lanov knjižnice od 33.053 prebivalcev ( 25,5%), oz. 858 novih (v letu 2009: 827   
        novih), 

- v Šoštanju  1.449 lanov od 8.709 prebivalcev (16,6 %) oz. 125 novih (2009: 95) in  
- v Šmartnem 540 lanov  od 3.163 prebivalcev (17 %) oz. 72 novih (2009: 64).  
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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 se v tem letu ni veliko spremenilo in je bilo konec 
2010 naslednje: 
- v Velenju 8.424 članov knjižnice od 33.053 prebivalcev ( 25,5%), oz. 858 novih (v letu 2009: 827 novih),
- v Šoštanju  1.449 članov od 8.709 prebivalcev (16,6 %) oz. 125 novih (2009: 95) in 
- v Šmartnem 540 članov  od 3.163 prebivalcev (17 %) oz. 72 novih (2009: 64). 
V zadnjih nekaj letih se je - ob občutni rasti v obeh zunanjih knjižnicah, kjer se je članstvo povečalo za cca 40%, in nekaj manjši 
rasti v velenjski knjižnici - število članov nekako ustalilo na teh vrednostih, vendar je fluktuacija članov še vedno dovolj visoka, da 
bi opravičila vložek v raziskavo, s katero bi poskusili odkriti razloge zanjo.

Zbirka

STANJE
Knjižnična zbirka Knjižnice Velenje je konec leta 2010 štela skupaj  59.764  naslovov oz. 173.699 enot, od tega 161.500  knjig. 
Dobra polovica je leposlovja (pravljic, povesti, romanov, poezije, dramatike itd.),  63.992 enot ali 36,8 % zbirke je namenjenih 
mladini do 15.leta. Pri 44.925 prebivalcih predstavlja tak obseg zbirke 3,87 enote gradiva na prebivalca. 
Največ gradiva je v Velenju –  135.594 enot, knjig je 126.219 , drugo so zgoščenke, kasete, zemljevidi...  Od tega je 47.796 enot 
ali 35,2 % zbirke namenjene mladini do 15. leta. Statističnemu Velenjčanu je torej na voljo 4,1 enota gradiva. Na kvadratni meter 
površine pride 58 enot gradiva.
V mestni knjižnici Šoštanj obsega zbirka 24.646 enot gradiva, od tega 1.912 enot neknjižnega gradiva oz. 10.056 enot (40,8%) 
mladinskega gradiva. Statističnemu Šoštanjčanu je na voljo 2,83 enote gradiva. Na kvadratni meter površine pride 114 enot 
gradiva.
V knjižnici v Šmartnem ob Paki stoji  13.451 enot, od tega 911 enot neknjižnega gradiva; 6.137 ali 45,6%  enot je namenjeno 
mladini. Statističnemu Šmarčanu je na voljo 4,25 enote gradiva. Na kvadratni meter površine pride 77 enot gradiva.
V šoštanjski in šmarški knjižnici je gradivo postavljeno v dveh območjih – za odrasle in za otroke. V Velenju 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 v Velenju je postavljen deloma v časopisni  čitalnici (časniki), deloma pa z 
drugim gradivom iste vsebine. 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. 
Poseben del zbirke predstavljajo humanistična zbirka  (temeljna in referenčna dela predvsem s humanističnega in družboslovnega 
področja), zbirka starejših in dragocenih tiskovin ter domoznanska zbirka - pod tem imenom se skriva gradivo, ki se nanaša na 
- razširjeno - Šaleško dolino in obsega 2588 naslovov. V njej so tudi druge vrste gradiva: razglednice, drobni tiski, plakati itd. Del 
te zbirke je že digitaliziran: v letu 2010 smo uspešno digitalizirali lokalne časopise od 1953 do 2000, ki so zdaj dostopni na dLib, in 
arhiv raziskovalnih taborov, objavljen na portalu Kamra. 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. 
Poleg lastnega 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; večino je možno brezplačno 
uporabljati tudi od doma oz. z računalnikov zunaj knjižničnih prostorov. 

PRIRAST
Celotno zbirko smo v letu 2010 povečali za 9804 enote, od tega za 7958 knjig; kupili smo 8891 enot, drugo so darovi in zamenjave. 
Posamezne zbirke so se povečale takole: Velenje za 7068, Šoštanj za 2053 in Šmartno za 682 enot. Število naslovov - 5413 - je 
prav tako visoko in pomeni, da smo v povprečju kupili manj kot dva izvoda istega naslova. Izločili smo 3701 enoto. 

V zadnjih nekaj letih se je - ob obutni rasti v obeh zunanjih knjižnicah, kjer se je lanstvo povealo za cca 40%, 
in nekaj manjši rasti v velenjski knjižnici - število lanov nekako ustalilo na teh vrednostih, vendar je fluktuacija 
lanov še vedno dovolj visoka, da bi opraviila vložek v raziskavo, s katero bi poskusili odkriti razloge zanjo. 

Zbirka

STANJE
Knjižnina zbirka Knjižnice Velenje je konec leta 2010 štela skupaj  59.764  naslovov oz. 173.699 enot, od tega 
161.500  knjig. Dobra polovica je leposlovja (pravljic, povesti, romanov, poezije, dramatike itd.),  63.992 enot 
ali 36,8 % zbirke je namenjenih mladini do 15.leta. Pri 44.925 prebivalcih predstavlja tak obseg zbirke 3,87 
enote gradiva na prebivalca.  
Najve gradiva je v Velenju –  135.594 enot, knjig je 126.219 , drugo so zgošenke, kasete, zemljevidi...  Od 
tega je 47.796 enot ali 35,2 % zbirke namenjene mladini do 15. leta. Statistinemu Velenjanu je torej na voljo 
4,1 enota gradiva. Na kvadratni meter površine pride 58 enot gradiva. 
V mestni knjižnici Šoštanj obsega zbirka 24.646 enot gradiva, od tega 1.912 enot neknjižnega gradiva oz. 10.056 
enot (40,8%) mladinskega gradiva. Statistinemu Šoštanjanu je na voljo 2,83 enote gradiva. Na kvadratni meter 
površine pride 114 enot gradiva. 
V knjižnici v Šmartnem ob Paki stoji  13.451 enot, od tega 911 enot neknjižnega gradiva; 6.137 ali 45,6%  enot 
je namenjeno mladini. Statistinemu Šmaranu je na voljo 4,25 enote gradiva. Na kvadratni meter površine pride 
77 enot gradiva. 
V šoštanjski in šmarški knjižnici je gradivo postavljeno v dveh obmojih – za odrasle in za otroke. V Velenju je 
gradivo zbrano in razporejeno v ve obmoij: otroško oz. mladinsko obmoje ponuja vse gradivo - tudi pouno, 
filmsko in zvono - za mladino do 15.leta,  dalje v obmoje leposlovja, to je besedne in drugih umetnosti (glasbe 
in filma), pa v obmoje znanja in znanosti; manj iskano gradivo je v skladišu. Periodini tisk v Velenju je 
postavljen deloma v asopisni  italnici (asniki), deloma pa z drugim gradivom iste vsebine. Za posebne 
namene se loeno organizirajo tudi nekateri deli zbirke, ki so iz razlinih razlogov pod posebnim režimom: 
prirona knjižnica je na primer sestavljena iz gradiva, ki ga knjižniar potrebuje v vsakem trenutku 'pri roki' (od 
tod ime), zato tega gradiva praviloma ni mogoe dobiti za domov, lahko si ga pa ogledamo in uporabimo v 
knjižnici. Da bi posledice te omejitve za bralce im bolj omilili, je prirona knjižnica vkljuena v tisti del 
gradiva, ki je v prostem pristopu.  
Poseben del zbirke predstavljajo humanistina zbirka  (temeljna in referenna dela predvsem s humanistinega in 
družboslovnega podroja), zbirka starejših in dragocenih tiskovin ter domoznanska zbirka - pod tem imenom se 
skriva gradivo, ki se nanaša na - razširjeno - Šaleško dolino in obsega 2588 naslovov. V njej so tudi druge vrste 
gradiva: razglednice, drobni tiski, plakati itd. Del te zbirke je že digitaliziran: v letu 2010 smo uspešno 
digitalizirali lokalne asopise od 1953 do 2000, ki so zdaj dostopni na dLib, in arhiv raziskovalnih taborov, 
objavljen na portalu Kamra. 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, 
e ne bodo vkljuene v knjižnino 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.  
Poleg lastnega gradiva ponuja knjižnica tudi dostop do nekaterih podatkovnih baz (IUS-INFO, arhiv Veera, 
Oxfordski slovar in leksikon…), ki so sicer plaljive, a jih lani knjižnice lahko v prostorih knjižnice uporabljajo 
brezplano; veino je možno brezplano uporabljati tudi od doma oz. z raunalnikov zunaj knjižninih 
prostorov.  

PRIRAST
Celotno zbirko smo v letu 2010 poveali za 9804 enote, od tega za 7958 knjig; kupili smo 8891 enot, drugo so 
darovi in zamenjave. Posamezne zbirke so se poveale takole: Velenje za 7068, Šoštanj za 2053 in Šmartno za 
682 enot. Število naslovov - 5413 - je prav tako visoko in pomeni, da smo v povpreju kupili manj kot dva 
izvoda istega naslova. Izloili smo 3701 enoto.  

Prirast po vsebinskih sklopih in jezikih (leto 2010, v enotah gradiva): 

Vseb. sklop / jezik
slovenski 

j.
dr. 

slovan. drugi j. Skupaj
0 - Splošno                                            414 108 50 572
1 - Filozofija                                         314 2 36 352
2 - Verstvo                        127 0 43 170
3 - Družbene vede                                      614 4 42 660

5 - Naravoslovje                                       281 2 40 323
6 - Uporabne 
vede                                               537 2 45 584
7 - Umetnost                                         765 88 646 1499
81 - Jezikoslovje                                       94 0 26 120
82.0 - Lit. teorija                                       107 1 6 114
82 - Književnost                                        4338 24 516 4757
9 - 
Zemljepis.Zgod.                                    377 4 151 532
Skupaj 7968 235 1601 9804

Obisk in izposoja

Naravo knjižnic spreminjajo tehnološki vplivi (npr. raunalništvo) in socialne spremembe (npr. delež 
(ne)zaposlenih), tako da fizina izposoja gradiva, kot smo jo poznali doslej, do doloene mere zgublja pomen, 
rastejo pa druge oblike rabe gradiva in druge funkcije knjižnice. V evidenco obiska, ki smo ga v preteklosti 
spremljali samo pri izposoji in prireditvah, je zato smotrno vkljuiti tudi obisk drugih servisov (raunalnikov…), 
pa še e-obisk oz. uporabo knjižninih online servisov. 
Morda se zdi odve spomniti na to, a prvi pogoj za dostopnost knjižnice in zbirk v njej je še vedno zadostna 
odprtost: še tako bogata in zanimiva knjižnica je mrtva, e oz. dokler bralci ne morejo vanjo. Mestna knjižnica v 
Velenju je bila odprta ob delavnikih med 8. (asopisna italnica) oz. med 10. (izposoja, druge italnice) in 
19.uro, ob sobotah pa med 8. in 13.uro. Mestna knjižnica v Šoštanju je bila odprta ob ponedeljkih, torkih, sredah 
in petkih od 10. do 18.ure, ob etrtkih pa od 12. do 16.ure, torej 36 ur , knjižnica v  Šmartnem ob Paki pa ob 
torkih med 12. in 18.uro ter ob etrtkih med 12. in 16.uro. E-servisi so seveda dosegljivi 24 ur dnevno. 

FIZINI OBISK:   
Obstajata dve temeljni, relativno zanesljivi metodi merjenja obiska.  
Prva metoda je obisk, ki ga v COBISS-u beležimo od 1998 dalje in nastaja predvsem v zvezi z izposojo: v 
Velenju smo lani zabeležili 115.060 tako registriranih obiskov, v Šoštanju 17.586 ter 5.633 obiskovalcev 
knjižnice v Šmartnem ob Paki, skupno torej 138.279 registriranih obiskovalcev – za 585 ve kot leto poprej.   
Druga metoda je nova (lani še ni delovala vse leto, zato so vrednosti ekstrapolirane), namre števec prehodov 
skozi vhodna vrata. V Velenju smo tako izmerili 173.971 obiskovalcev; tako pridobljeno razmerje da v Šoštanju 
26.590, v Šmartnem pa 8.517 obiskovalcev, skupaj torej 209.078. Preraunano na dneve, ko je knjižnica odprta, 
to povpreno pomeni v Velenju 591, v Šoštanju 108 in v Šmartnem 90 obiskovalcev dnevno. Posamezni dnevi 
seveda nihajo navzgor (zlasti pozimi) ali navzdol (zlasti poleti). 
Uporaba knjižninih raunalnikov predstavlja vmesno vrsto obiska – gre sicer za fizini obisk, ki je pa po naravi 
stvari povezan tudi z e-obiskom. V letu 2010 so uporabniki 7147-krat uporabili knjižnine raunalnike v 
Velenju, kar pomeni – vsaj – 24 prijav dnevno. Pri tem nismo šteli obeh PC-jev v preddverju velenjske 
knjižnice, prav tako ne uporabe 3 raunalnikov-katalogov. Te številke se poveajo z rabo raunalnikov v 
Šoštanju za 1090, v Šmartnem pa za 349 obiskovalcev. Žal na velenjski lokaciji zamuja izvedba brezžinega 
omrežja, ki bo izboljšalo in olajšalo dostop do interneta predvsem obiskovalcem z lastnimi notesniki. 
Na drugem mestu je na voljo evidenca obiska prireditev, bibliopedagoških in –andragoških aktivnosti ter 
promocijskih projektov. Zahvaljujo novim prostorom iz 2009 se konno na tem seznamu pojavlja tudi knjižnica 
Šmartno ob Paki. 

E-OBISK: 
Druga skupina obiskov, s katerimi se sreujemo, so tkim. e-obiski. Pod tem razumemo obisk knjižninih 
podatkovnih baz (kataloga ipd.) vkljuno s posegi vanje (podaljšanje izposojnih rokov, rezervacije itd.) ter 
uporabo sicer plaljivih online servisov in dostopov do podatkovnih baz zunaj knjižninega sistema, ki so pa za 
lane knjižnice zastonj.  

Stalna skrb za zanimivost, informativnost in uporabnost knjižnine spletne strani je seveda 
predpogoj za to, da se ti 'bralci' vraajo. Ob koncu leta, 22. decembra 2010, smo jo obnovili po skoraj natanno 
desetih letih; lani je doživela 19.552 obiskov. Med e-servisi se je malo povealo število posegov preko 
internetnega portala Moja knjižnica (podaljševanje, rezervacije, naroila itd.) in sicer z 20.313 na 22.281 
(rezervacije za pultom so dosegle 3.262 posegov). Z bibliofonom so bralci opravili 5.005 podaljšanj izposojnega 
roka. Statistika oddaljenih dostopov pri uporabi online podatkovnih baz (Ius-Info, Veer, Ebsco, Oxfordski 
slovar in leksikon…) kaže 141 priklopov iz velenjske knjižnice. Zunanji priklopi, tudi e prihajajo od naših 
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Obisk in izposoja

Naravo knjižnic spreminjajo tehnološki vplivi (npr. računalništvo) in socialne spremembe (npr. delež (ne)zaposlenih), tako da 
fizična izposoja gradiva, kot smo jo poznali doslej, do določene mere zgublja pomen, rastejo pa druge oblike rabe gradiva in druge 
funkcije knjižnice. V evidenco obiska, ki smo ga v preteklosti spremljali samo pri izposoji in prireditvah, je zato smotrno vključiti tudi 
obisk drugih servisov (računalnikov…), pa še e-obisk oz. uporabo knjižničnih online servisov.
Morda se zdi odveč spomniti na to, a prvi pogoj za dostopnost knjižnice in zbirk v njej je še vedno zadostna odprtost: še tako 
bogata in zanimiva knjižnica je mrtva, če oz. dokler bralci ne morejo vanjo. Mestna knjižnica v Velenju je bila odprta ob delavnikih 
med 8. (časopisna čitalnica) oz. med 10. (izposoja, druge čitalnice) in 19.uro, ob sobotah pa med 8. in 13.uro. Mestna knjižnica 
v Šoštanju je bila odprta ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 10. do 18.ure, ob četrtkih pa od 12. do 16.ure, torej 36 ur , 
knjižnica v  Šmartnem ob Paki pa ob torkih med 12. in 18.uro ter ob četrtkih med 12. in 16.uro. E-servisi so seveda dosegljivi 24 
ur dnevno.

FIZIČNI OBISK:  
Obstajata dve temeljni, relativno zanesljivi metodi merjenja obiska. 
Prva metoda je obisk, ki ga v COBISS-u beležimo od 1998 dalje in nastaja predvsem v zvezi z izposojo: v Velenju smo lani 
zabeležili 115.060 tako registriranih obiskov, v Šoštanju 17.586 ter 5.633 obiskovalcev knjižnice v Šmartnem ob Paki, skupno torej 
138.279 registriranih obiskovalcev – za 585 več kot leto poprej.  
Druga metoda je nova (lani še ni delovala vse leto, zato so vrednosti ekstrapolirane), namreč števec prehodov skozi vhodna 
vrata. V Velenju smo tako izmerili 173.971 obiskovalcev; tako pridobljeno razmerje da v Šoštanju 26.590, v Šmartnem pa 8.517 
obiskovalcev, skupaj torej 209.078. Preračunano na dneve, ko je knjižnica odprta, to povprečno pomeni v Velenju 591, v Šoštanju 
108 in v Šmartnem 90 obiskovalcev dnevno. Posamezni dnevi seveda nihajo navzgor (zlasti pozimi) ali navzdol (zlasti poleti).
Uporaba knjižničnih računalnikov predstavlja vmesno vrsto obiska – gre sicer za fizični obisk, ki je pa po naravi stvari povezan tudi 
z e-obiskom. V letu 2010 so uporabniki 7147-krat uporabili knjižnične računalnike v Velenju, kar pomeni – vsaj – 24 prijav dnevno. 
Pri tem nismo šteli obeh PC-jev v preddverju velenjske knjižnice, prav tako ne uporabe 3 računalnikov-katalogov. Te številke se 
povečajo z rabo računalnikov v Šoštanju za 1090, v Šmartnem pa za 349 obiskovalcev. Žal na velenjski lokaciji zamuja izvedba 
brezžičnega omrežja, ki bo izboljšalo in olajšalo dostop do interneta predvsem obiskovalcem z lastnimi notesniki.
Na drugem mestu je na voljo evidenca obiska prireditev, bibliopedagoških in –andragoških aktivnosti ter promocijskih projektov. 
Zahvaljujoč novim prostorom iz 2009 se končno na tem seznamu pojavlja tudi knjižnica Šmartno ob Paki.

E-OBISK: 
Druga skupina obiskov, s katerimi se srečujemo, so tkim. e-obiski. Pod tem razumemo obisk knjižničnih podatkovnih baz (kataloga 
ipd.) vključno s posegi vanje (podaljšanje izposojnih rokov, rezervacije itd.) ter uporabo sicer plačljivih online servisov in dostopov 
do podatkovnih baz zunaj knjižničnega sistema, ki so pa za člane knjižnice zastonj. 
Stalna skrb za zanimivost, informativnost in uporabnost knjižnične spletne strani je seveda predpogoj za to, da se ti ‘bralci’ vračajo. 
Ob koncu leta, 22. decembra 2010, smo jo obnovili po skoraj natančno desetih letih; lani je doživela 19.552 obiskov. Med e-servisi 
se je malo povečalo število posegov preko internetnega portala Moja knjižnica (podaljševanje, rezervacije, naročila itd.) in sicer z 
20.313 na 22.281 (rezervacije za pultom so dosegle 3.262 posegov). Z bibliofonom so bralci opravili 5.005 podaljšanj izposojnega 
roka. Statistika oddaljenih dostopov pri uporabi online podatkovnih baz (Ius-Info, Večer, Ebsco, Oxfordski slovar in leksikon…) 
kaže 141 priklopov iz velenjske knjižnice. Zunanji priklopi, tudi če prihajajo od naših uporabnikov, gredo preko strežnika v celjski 
knjižnici, ki jih ne zazna ločeno, tako da zanje ne zvemo; njihovo skupno število je bilo 3006. 

IZPOSOJA: 
Člani knjižnice si lahko 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 343 enot knjižnega gradiva in 36 fotokopiranih člankov, 4 medknjižnična naročila so šla preko meja 

5 - Naravoslovje                                       281 2 40 323
6 - Uporabne 
vede                                               537 2 45 584
7 - Umetnost                                         765 88 646 1499
81 - Jezikoslovje                                       94 0 26 120
82.0 - Lit. teorija                                       107 1 6 114
82 - Književnost                                        4338 24 516 4757
9 - 
Zemljepis.Zgod.                                    377 4 151 532
Skupaj 7968 235 1601 9804

Obisk in izposoja

Naravo knjižnic spreminjajo tehnološki vplivi (npr. raunalništvo) in socialne spremembe (npr. delež 
(ne)zaposlenih), tako da fizina izposoja gradiva, kot smo jo poznali doslej, do doloene mere zgublja pomen, 
rastejo pa druge oblike rabe gradiva in druge funkcije knjižnice. V evidenco obiska, ki smo ga v preteklosti 
spremljali samo pri izposoji in prireditvah, je zato smotrno vkljuiti tudi obisk drugih servisov (raunalnikov…), 
pa še e-obisk oz. uporabo knjižninih online servisov. 
Morda se zdi odve spomniti na to, a prvi pogoj za dostopnost knjižnice in zbirk v njej je še vedno zadostna 
odprtost: še tako bogata in zanimiva knjižnica je mrtva, e oz. dokler bralci ne morejo vanjo. Mestna knjižnica v 
Velenju je bila odprta ob delavnikih med 8. (asopisna italnica) oz. med 10. (izposoja, druge italnice) in 
19.uro, ob sobotah pa med 8. in 13.uro. Mestna knjižnica v Šoštanju je bila odprta ob ponedeljkih, torkih, sredah 
in petkih od 10. do 18.ure, ob etrtkih pa od 12. do 16.ure, torej 36 ur , knjižnica v  Šmartnem ob Paki pa ob 
torkih med 12. in 18.uro ter ob etrtkih med 12. in 16.uro. E-servisi so seveda dosegljivi 24 ur dnevno. 

FIZINI OBISK:   
Obstajata dve temeljni, relativno zanesljivi metodi merjenja obiska.  
Prva metoda je obisk, ki ga v COBISS-u beležimo od 1998 dalje in nastaja predvsem v zvezi z izposojo: v 
Velenju smo lani zabeležili 115.060 tako registriranih obiskov, v Šoštanju 17.586 ter 5.633 obiskovalcev 
knjižnice v Šmartnem ob Paki, skupno torej 138.279 registriranih obiskovalcev – za 585 ve kot leto poprej.   
Druga metoda je nova (lani še ni delovala vse leto, zato so vrednosti ekstrapolirane), namre števec prehodov 
skozi vhodna vrata. V Velenju smo tako izmerili 173.971 obiskovalcev; tako pridobljeno razmerje da v Šoštanju 
26.590, v Šmartnem pa 8.517 obiskovalcev, skupaj torej 209.078. Preraunano na dneve, ko je knjižnica odprta, 
to povpreno pomeni v Velenju 591, v Šoštanju 108 in v Šmartnem 90 obiskovalcev dnevno. Posamezni dnevi 
seveda nihajo navzgor (zlasti pozimi) ali navzdol (zlasti poleti). 
Uporaba knjižninih raunalnikov predstavlja vmesno vrsto obiska – gre sicer za fizini obisk, ki je pa po naravi 
stvari povezan tudi z e-obiskom. V letu 2010 so uporabniki 7147-krat uporabili knjižnine raunalnike v 
Velenju, kar pomeni – vsaj – 24 prijav dnevno. Pri tem nismo šteli obeh PC-jev v preddverju velenjske 
knjižnice, prav tako ne uporabe 3 raunalnikov-katalogov. Te številke se poveajo z rabo raunalnikov v 
Šoštanju za 1090, v Šmartnem pa za 349 obiskovalcev. Žal na velenjski lokaciji zamuja izvedba brezžinega 
omrežja, ki bo izboljšalo in olajšalo dostop do interneta predvsem obiskovalcem z lastnimi notesniki. 
Na drugem mestu je na voljo evidenca obiska prireditev, bibliopedagoških in –andragoških aktivnosti ter 
promocijskih projektov. Zahvaljujo novim prostorom iz 2009 se konno na tem seznamu pojavlja tudi knjižnica 
Šmartno ob Paki. 

E-OBISK: 
Druga skupina obiskov, s katerimi se sreujemo, so tkim. e-obiski. Pod tem razumemo obisk knjižninih 
podatkovnih baz (kataloga ipd.) vkljuno s posegi vanje (podaljšanje izposojnih rokov, rezervacije itd.) ter 
uporabo sicer plaljivih online servisov in dostopov do podatkovnih baz zunaj knjižninega sistema, ki so pa za 
lane knjižnice zastonj.  

Stalna skrb za zanimivost, informativnost in uporabnost knjižnine spletne strani je seveda 
predpogoj za to, da se ti 'bralci' vraajo. Ob koncu leta, 22. decembra 2010, smo jo obnovili po skoraj natanno 
desetih letih; lani je doživela 19.552 obiskov. Med e-servisi se je malo povealo število posegov preko 
internetnega portala Moja knjižnica (podaljševanje, rezervacije, naroila itd.) in sicer z 20.313 na 22.281 
(rezervacije za pultom so dosegle 3.262 posegov). Z bibliofonom so bralci opravili 5.005 podaljšanj izposojnega 
roka. Statistika oddaljenih dostopov pri uporabi online podatkovnih baz (Ius-Info, Veer, Ebsco, Oxfordski 
slovar in leksikon…) kaže 141 priklopov iz velenjske knjižnice. Zunanji priklopi, tudi e prihajajo od naših 
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Slovenije, medtem ko je knjižnica posodila  drugim slovenskim knjižnicam 32 enot. Poleg tega 6 naročil ni bilo realiziranih (gradiva 
v naslovnih knjižncicah niso našli), 40 navideznih naročil MKI, ki so bila dejansko naročila za naše lastno gradivo, 20 naročil pa je 
bilo preklicanih (največ zaradi projekta Rastem s knjigo). 
Število vseh izposojnih transakcij je doseglo 603.928. Skupna izposoja kaže s 343.064  enotami minimalen dvig glede na leto 
2009, od tega je bilo 299.440 izposojenih knjig (za primerjavo: lani 297.397, predlani 293.198, še leto pred tem pa 291.906 
– izposoja knjig torej raste!). Izposoja na knjigomatu je dosegla 9.443 enot (leto pred tem 12.626). Izposojni kioski so dosegli 
vsega 339 (Velenje) oz. 50 izposoj (Šoštanj), v Šmartnem kiosk še ni začel delovati.

uporabnikov, gredo preko strežnika v celjski knjižnici, ki jih ne zazna loeno, tako da zanje ne zvemo; njihovo 
skupno število je bilo 3006.  

IZPOSOJA:  
lani knjižnice si lahko izposojajo gradivo v vseh treh lokalnih knjižnicah in naroajo gradivo iz tiste, kjer je 
trenutno prosto. Posredno, preko medknjižnine izposoje je lanom knjižnice omogoen dostop tudi do gradiva 
drugih slovenskih in tujih knjižnic; s to  možnostjo je prišlo v hišo 343 enot knjižnega gradiva in 36 
fotokopiranih lankov, 4 medknjižnina naroila so šla preko meja Slovenije, medtem ko je knjižnica posodila  
drugim slovenskim knjižnicam 32 enot. Poleg tega 6 naroil ni bilo realiziranih (gradiva v naslovnih knjižncicah 
niso našli), 40 navideznih naroil MKI, ki so bila dejansko naroila za naše lastno gradivo, 20 naroil pa je bilo 
preklicanih (najve zaradi projekta Rastem s knjigo).  
Število vseh izposojnih transakcij je doseglo 603.928. Skupna izposoja kaže s 343.064  enotami minimalen dvig 
glede na leto 2009, od tega je bilo 299.440 izposojenih knjig (za primerjavo: lani 297.397, predlani 293.198, še 
leto pred tem pa 291.906 – izposoja knjig torej raste!). Izposoja na knjigomatu je dosegla 9.443 enot (leto pred 
tem 12.626). Izposojni kioski so dosegli vsega 339 (Velenje) oz. 50 izposoj (Šoštanj), v Šmartnem kiosk še 
ni zael delovati. 

Knjižnica Velenje (skupno) 2006-2010
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Obseg izposoje v Velenju se je v 2010 rahlo zmanjšal: z 279.746 na 272.396 enot, od tega je bilo 241.400 
izposojenih knjig. To pri 135.594 enotah zaloge pomeni 2-kratni obrat zbirke. V nasprotju s tem rasteta obe Š-
knjižnici: tudi šoštanjskih 24.646 enot so si bralci izposodili 2-krat (49.206 izposojenih enot), 13.451 knjig v 
Šmartnem pa 1,57-krat (21.064 izposojenih enot).  

Knjižnica Šoštanj 2006 - 2010
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Knjižnica Šmartno o/P 2006-2010
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Spodnja razpredelnica prikazuje izposojne deleže tematskih sklopov.  

Vsebinski sklopi Enot %
                                                   
0 - Splošno                                            7413 2,16
1 - Filozofija                                                            12274 3,58
2 - Verstvo                                            1928 0,56
3 - Družbene vede                                      11950 3,48
5 - Naravoslovje                                       8661 2,52
6 - Uporabne vede                                      20381 5,94
7 - Umetnost                          29146 8,50
81 - Jezikoslovje                                       2217 0,65
82.0 - Literarna teorija                                  2051 0,60
82 - Književnost                                        187775 54.73
9 - Zemljepis.Zgodovina                                8664 2,53
Drugo*                                             50604 14,75
Skupaj 343064 100,00

* Op.: 'Drugo' v tabeli so nepopolni bibliografski zapisi veinoma starejšega leposlovnega gradiva. 
Najbolj brani deli sta bili Kathleen Woodiwissove Vreden ljubezni Pepel v vetru, sledi Muca copatarica, pa spet 
dve deli Kathleen Woodiwiss, Shanna in Zimska vrtnica, potem Milinskega Zvezdica Zaspanka, dalje Ko se 
boš prebudila in Viharno nebo, na devetem mestu je Suhadolanova Košarkar naj bo!, na desetem pa Sparksov 
Usodni ovinek. 
Sestavni del prej omenjenih sprememb knjižnine narave so navidez nasprotujoi si trendi: ponekod izposoja 
fizinega gradiva stagnira ali celo nazaduje, kar si razlagamo s svetovnim trendom nadomešanja tiskanih virov 
z elektronskimi oz. digitalnimi, raste pa tam, kjer so bile knjižnice (pre)dolgo slabo razvite, tako da zdaj 
zmanjšujejo zaostanek oz. dohitevajo razvitejša okolja.  To bi napeljevalo na sklep, da dejavnost stagnira ali celo 
upada, vendar lahko na podlagi gibanja drugih kazalcev, kot je obisk, ugotovimo, da knjižnico obiskuje edalje 
ve uporabnikov. Ker se obisk ne bi poveeval, e v knjižnici ne bi dobili tistega, kar hoejo, lahko sklepamo, da 
delo pri posodabljanju in dopolnjevanju ponudbe ni brez uinka. 
Ve bi nam moral dati misliti vzporedni presek situacije: narašanje relativnega deleža leposlovja kaže na 
zmanjševanje interesa za znanje in na umik interesnega žariša z realnih vprašanj, na umik iz realnosti - simptom 
vse prej kot zdrave in vzpodbudne družbene klime, še posebno v kriznem asu. 

B. DOMOZNANSTVO IN PROMOCIJA 

I. Domoznanstvo 
Ob rednem delu na podroju domoznanstva (zbiranje, bibliografska obdelava  in inventarizacija domoznanskega 
gradiva, bibliografska obdelava lankov z domoznansko vsebino itd.), pri emer je bil leta 2010 prirast  gradiva 
v domoznanski zbirki 517 enot, je bilo v preteklem letu opravljeno še naslednje delo:  

1. Digitalizacija velenjskih asopisov 
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* Op.: ‘Drugo’ v tabeli so nepopolni bibliografski zapisi večinoma starejšega leposlovnega gradiva.
Najbolj brani deli sta bili Kathleen Woodiwissove Vreden ljubezni Pepel v vetru, sledi Muca copatarica, pa spet dve deli Kathleen 
Woodiwiss, Shanna in Zimska vrtnica, potem Milčinskega Zvezdica Zaspanka, dalje Ko se boš prebudila in Viharno nebo, na 
devetem mestu je Suhadolčanova Košarkar naj bo!, na desetem pa Sparksov Usodni ovinek.
Sestavni del prej omenjenih sprememb knjižnične narave so navidez nasprotujoči si trendi: ponekod izposoja fizičnega gradiva 
stagnira ali celo nazaduje, kar si razlagamo s svetovnim trendom nadomeščanja tiskanih virov z elektronskimi oz. digitalnimi, 
raste pa tam, kjer so bile knjižnice (pre)dolgo slabo razvite, tako da zdaj zmanjšujejo zaostanek oz. dohitevajo razvitejša okolja.  
To bi napeljevalo na sklep, da dejavnost stagnira ali celo upada, vendar lahko na podlagi gibanja drugih kazalcev, kot je obisk, 
ugotovimo, da knjižnico obiskuje čedalje več uporabnikov. Ker se obisk ne bi povečeval, če v knjižnici ne bi dobili tistega, kar 
hočejo, lahko sklepamo, da delo pri posodabljanju in dopolnjevanju ponudbe ni brez učinka.
Več bi nam moral dati misliti vzporedni presek situacije: naraščanje relativnega deleža leposlovja kaže na zmanjševanje interesa 
za znanje in na umik interesnega žarišča z realnih vprašanj, na umik iz realnosti - simptom vse prej kot zdrave in vzpodbudne 
družbene klime, še posebno v kriznem času.

B. DOMOZNANSTVO IN PROMOCIJA

I. Domoznanstvo
Ob rednem delu na področju domoznanstva (zbiranje, bibliografska obdelava  in inventarizacija domoznanskega gradiva, 
bibliografska obdelava člankov z domoznansko vsebino itd.), pri čemer je bil leta 2010 prirast  gradiva v domoznanski zbirki 517 
enot, je bilo v preteklem letu opravljeno še naslednje delo: 

1. Digitalizacija velenjskih časopisov
2. Digitalizacija razglednic: 

Knjižnica Šmartno o/P 2006-2010

13.554
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Spodnja razpredelnica prikazuje izposojne deleže tematskih sklopov.  

Vsebinski sklopi Enot %
                                                   
0 - Splošno                                            7413 2,16
1 - Filozofija                                                            12274 3,58
2 - Verstvo                                            1928 0,56
3 - Družbene vede                                      11950 3,48
5 - Naravoslovje                                       8661 2,52
6 - Uporabne vede                                      20381 5,94
7 - Umetnost                          29146 8,50
81 - Jezikoslovje                                       2217 0,65
82.0 - Literarna teorija                                  2051 0,60
82 - Književnost                                        187775 54.73
9 - Zemljepis.Zgodovina                                8664 2,53
Drugo*                                             50604 14,75
Skupaj 343064 100,00

* Op.: 'Drugo' v tabeli so nepopolni bibliografski zapisi veinoma starejšega leposlovnega gradiva. 
Najbolj brani deli sta bili Kathleen Woodiwissove Vreden ljubezni Pepel v vetru, sledi Muca copatarica, pa spet 
dve deli Kathleen Woodiwiss, Shanna in Zimska vrtnica, potem Milinskega Zvezdica Zaspanka, dalje Ko se 
boš prebudila in Viharno nebo, na devetem mestu je Suhadolanova Košarkar naj bo!, na desetem pa Sparksov 
Usodni ovinek. 
Sestavni del prej omenjenih sprememb knjižnine narave so navidez nasprotujoi si trendi: ponekod izposoja 
fizinega gradiva stagnira ali celo nazaduje, kar si razlagamo s svetovnim trendom nadomešanja tiskanih virov 
z elektronskimi oz. digitalnimi, raste pa tam, kjer so bile knjižnice (pre)dolgo slabo razvite, tako da zdaj 
zmanjšujejo zaostanek oz. dohitevajo razvitejša okolja.  To bi napeljevalo na sklep, da dejavnost stagnira ali celo 
upada, vendar lahko na podlagi gibanja drugih kazalcev, kot je obisk, ugotovimo, da knjižnico obiskuje edalje 
ve uporabnikov. Ker se obisk ne bi poveeval, e v knjižnici ne bi dobili tistega, kar hoejo, lahko sklepamo, da 
delo pri posodabljanju in dopolnjevanju ponudbe ni brez uinka. 
Ve bi nam moral dati misliti vzporedni presek situacije: narašanje relativnega deleža leposlovja kaže na 
zmanjševanje interesa za znanje in na umik interesnega žariša z realnih vprašanj, na umik iz realnosti - simptom 
vse prej kot zdrave in vzpodbudne družbene klime, še posebno v kriznem asu. 

B. DOMOZNANSTVO IN PROMOCIJA 

I. Domoznanstvo 
Ob rednem delu na podroju domoznanstva (zbiranje, bibliografska obdelava  in inventarizacija domoznanskega 
gradiva, bibliografska obdelava lankov z domoznansko vsebino itd.), pri emer je bil leta 2010 prirast  gradiva 
v domoznanski zbirki 517 enot, je bilo v preteklem letu opravljeno še naslednje delo:  

1. Digitalizacija velenjskih asopisov 
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 za digitalno domoznansko zbirko je bilo lani digitaliziranih 
okoli 500 razglednic.

3.  Digitalizacija knjige Zaleščanski portreti (V. Vrbič)
4.  Izdelava »poglavja« z naslovom Domoznanstvo za spletni 

portal Knjižnice Velenje (besedila, digitalne zbirke).
5.  Izdelava in postavitev digitalne zbirke Raziskovalni tabori v 

Šaleški dolini na spletni portal Kamra.si 
6.  Bibliografska obdelava in inventarizacija drobnega tiska:
 zbrani drobni tiski so lani prvič sistematično urejeni, 

prešteti, bibliografsko obdelani in v okviru zbirnih zapisov 
tudi inventarizirani. Gre za nekaj tisoč enot gradiva v 
obliki zgibank, zloženk, letakov, lepakov, trosilnih listkov, 
prospektov, katalogov, gledaliških programov, vabil ipd.). 
Postavljeni so kot samostojna zbirka.

7.  Bibliografska obdelava in inventarizacija plakatov:
 Tudi plakati so v preteklem letu prvič bilbliografsko obdelani 

(posamično ali  kot zbirni zapisi) in inventarizirani, ter 
postavljeni kot samostojna zbirka.

8.  Izdelava zloženke in javna predstavitev faksimilirane izdaje 
Valvasorjeve grafične zbirke Iconotheca Valvasoriana

9.  Prireditve:
-  predavanje dr. Lojzeta Gostiše o Valvasorjevi grafični zbirki 

Icnotheca Valvasoriana
-  ob dnevu knjižnic javna predstavitev Valvasorjeve grafične 

zbirke
-  literarni večer s Petrom Rezmanom ob izidu njegove knjige 

Pristanek na kukavičje jajce
-  Velenjski časopisi na spletu
-  priprava in izvedba prireditev Kuzman, Alkalaj, čebelarji 
-  Šaleški biografski leksikon: V letu 2010 je narejen dokončen 

izbor, pripravljeni in razposlani vprašalniki, zasnovana 
spletna stran, pripravljeni elektronski obrazci za vnos,    
izbrani pisci gesel in gesla predana v pisanje.

-  napisanih je bilo devet novih portretov v Ciklu Zaleščanski 
portreti 2

10. Razstave
-    5 razstav iz cikla (Ne)znane osebnosti iz porečja Pake (tri  
     razstave so pripravili v Muzeju  Velenje, dve razstavi pa S.  
      Grmovšek)
-  Ustvarjeno doma (tiskovine in zgoščenke iz leta 2010)
-  razstava božičnih in novoletnih voščilnic
11. 
-     izdelava bibliografij za zunanje naročnike

II. 
Izdelava in začetek realizacije koncepta nabave posebne zbirke 
književnosti v tujih jezikih:
-  lani je bilo nabavljenih 66 enot literarnih avtorjev iz 

nemškega govornega področja. Vse enote so bibliografsko 
obdelane in inventarizirane.

III. 
Nabava neknjižnega gradiva
- nadgradnja filmske zbirke
- nadgradnja stripovske zbirke
- nadgradnja glasbene zbirke
- uvajanje zbirke filmov na Blu-ray nosilcih

IV.
Nabava, bibliografska obdelava in inventarizacija gradiva za 
posebno študijsko zbirko;
prirast v letu 2010 je 209 enot.

V. Nabava, bibliografska obdelava in inventarizacija gradiva za 
posebno zbirko starejših tiskov
- prirast v letu 2010 je 11 enot.

 VI. 
Digitalizacija nosilcev slike in zvoka
- digitalizacija vinilnih plošč in kaset iz domoznanske zbirke
- digitalizacija domoznanskih novosti iz arhiva Radia Velenje
- pridobitev cca 30 DVDjev iz produkcije VTV in Kunigunde
- sodelovanje pri opremi Juke Boxa z ustreznim softverom
- zasnova digitalne domoznanske zbirke na prenosnem 

trdem disku 

VII. 
Razstave
- priprava in izvedba razstav waldorfska pedagogika, 

čebelarstvo, Miki Muster, Herman,  Čamer, pevski zbor 
Kajuh, Univerza za III. življenjsko obdobje …

VIII. 
Oblikovanje in priprava gradiv
- grafično oblikovanje plakatov razstav iz ciklusa ŠBL 

(Ravljen, Verstovšek, Lapp)
- tehnična priprava gradiva on-line zbirk (Kamra, 

Europeana)
- zbiranje gradiva za domoznansko zbirko (fotografije, 

glasbene in video izdaje …)
- oblikovanje in grafična priprava promocijskih materialov 

vseh večjih prireditev in projektov (Klic iz omare, 5 let 
knjižnice, bibliobusi, digitalizacija velenjskih časopisov, 
anketa o odpiralnem času, e-viri …) 

- tehnično urejanje Kikija

IX.
EPK 2012
- priprava zasnove projekta zbirke digitalnega gradiva

C. BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST, BRALNA KULTURA

Ob vsakdanjem knjižničarskem delu knjižničarke in knjižničarji 
pripravljamo vrsto  dogodkov s katerimi spodbujamo razvoj 
bralne kulture pri vseh starostnih skupinah naših uporabnikov, jih 
navajamo na uporabo knjižnice ter hkrati promoviramo 
knjižnico.
V letu 2010 smo začeli s pravljicami v angleškem in nemškem 
jeziku, ob Bralnih uricah v Domu za varstvo odraslih v Velenju ( 
8x), smo uvedli še Bralne čajanke v Centru starejših Zimzelen v 
Topolšici (12x), izredno dobro so sprejeta srečanja Branje je 
žur, reading is cool in Cool knjiga.
Obiskovalce mesečno seznanjamo z najnovejšimi knjigami – 
razstave Moja najljubša knjiga in tedensko s prispevki v Našem 
času.
Razstava v steklenih dvojčkih Bralec-bralka meseca je že 
stalnica, prav tako dobro obiskana potopisna predavanja.
V Šmartnem ob Paki smo uvedli mesečne pogovore O 
Šmarčanih malo drugače, ki jih vodi Tatjana Vidmar, v Velenju 
pa nadaljevali s pogovori, ki jih vodi Sonja Bercko.

Za otroke poleg ur pravljic pripravljam  še igralne urice pod 
vodstvom naših knjižničark, ustvarjalne delavnice, razstave, 
Uganko meseca, Mega kviz, Bips (beri in se pogovarjaj z mano) 
– bibliopedagoška  ura za starše in otroke
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Vsako zadnjo soboto v mesecu pripravljamo sejem rabljenih knjig, decembra smo pripravili tudi prvi sejem rabljenih igrač Klic iz 
omare – igrače smo zbirali tudi  po šolah in vrtcih. Sodeloval je velenjski Rotary klub in za nakup didaktičnih igrač doniral 1000 
€.
V letu 2010 smo izdali eno številko priloge Našega časa Knjižnični kurir.
Dogajanja v knjižnici redno spremljamo na oglasni deski.

Bibliopedagoške ure pripravljamo za vrtce, za osnovne in srednje šole pa izvajamo projekt Rastem s knjigo, ki je  v letu 2010 prvič 
zajemal tudi srednje šole, kar je obseg kar podvojilo: 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 2010/11 

D. INFORMATIKA
             
1. Strojna oprema

Po daljši odsotnosti sodelavke, ki je zadolžena za področje informatike, smo v drugi polovici leta 2010 ponovno vzpostavili 
sprotno spremljanje stanje strojne opreme in nekatere dele nadomestili z novimi, hkrati pa opremo posodobili z novim nakupom. 
Tako smo uredili: 
• nabavo novega računalnika, 
• usmerjevalnik ZYXEL ZYWALL,
• servis tiskalnikov (Evolis tiskalnik, HP, STAR, POS tiskalnik Šoštanj, EPSON),
• zamenjavo DVD enote,
• nabavo Blue-Ray DVD snemalnika in predvajalnika,
ter opravili servisni pregled nekaterih naprav. V enoti Šoštanj smo opravili zamenjavo računalnikov (zamenjava uporabnik-
knjižničar) ter zaradi dotrajanosti opreme opravili zamenjavo z novim POS tiskalnikom (EPSON).  
V skladišču smo opremili delovno mesto z računalnikom in dostopom do interneta. Knjižničarjem tako olajšamo iskanje gradiva 
v skladišču in lažje delo pri odpisu gradiva. 
Uredili smo dodatno varovanje podatkov (backup) na strežniku z zunanjim trdim diskom (HDD 2TB).
Ob koncu leta smo v študijski čitalnici namestili sodobno elektronsko platno ter multimedijski projektor INFOCUS.

2. Programska oprema

Ob posodabljanju strojne opreme smo opravili najnujnejše nastavitve programske opreme. Na različnih računalnikih smo opravili 
posodobitve, ki do takrat niso bile opravljene (Java, Windows update). Na skoraj vseh računalnikih (cca. 40) je bilo potrebno 
ponastaviti nova gesla za antivirusni program ter ažurirati podatke na računalnik v računalniški učilnici. V mesecu septembru se je 
pokazalo nekaj težav z dostopom do interneta na profilu za uporabnike, ki smo jih z ponovno nastavitvijo aktivne mrežne opreme 
odpravili. V mesecu oktobru smo instalirali požarni zid ENDIAN z postavitvijo ločenega omrežja za upravni del. 

Vso jesen smo aktivno sodelovali z družbo AV-studio, ki nam je izdelala novo spletno stran. Nova podoba, nova domena (www.
knjiznica.velenje.si) in novo gostovanje so luč sveta doživeli 22. 12. 2010. Ob tem projektu smo izvedli tudi usposabljanja za 
knjižničarje, ki bodo aktivno skrbeli za podrobne vsebine spletne strani. Ob dveh razširjenih usposabljanjih smo opravili še vrsto 
osebnih razgovorov in nudili dodatno pomoč pri oblikovanju in postavitvi vsebine na splet. V ta namen smo izdelali podrobna 
navodila za vpisovanje mesečnih prireditev v tabelo napovedanih prireditev, ter navodila za ažuriranje spletne stani.  

3. Ostale aktivnosti

Opravljen je bil podroben pregled posamezne IKT opreme, predvsem računalniških enot in tiskalnikov. Prav v zunanjih enotah 
(Šoštanj in Šmartno ob Paki) je bilo ugotovljenih največ nepravilnosti in napak. V enoti Šoštanj smo se ubadali z računalniškim 
virusom, ki je povzročil veliko zapletov. Tako smo po nekaj poskusih delnega popravljanja programske opreme obupali, računalnike 
smo očistili z dodatnim antivirusnim programom in vso programsko opremo ponovno namestili. Kar nekaj težav nam je ob tem 
povzročila tudi zastarana oprema.  

V izposoji smo uredili novo tiskalniško pot pri dnevnem izpisu naročenega gradiva (COBISS2 CR). Za ta namen smo izvedli tudi 
dve usposabljanji vseh knjižničarjev, ki delajo v tem segmentu.

VII.  
Razstave 
- priprava in izvedba razstav waldorfska pedagogika, ebelarstvo, Miki Muster, Herman,   
  amer, pevski zbor Kajuh, Univerza za III. življenjsko obdobje … 

VIII.  
Oblikovanje in priprava gradiv 

- grafino oblikovanje plakatov razstav iz ciklusa ŠBL (Ravljen, Verstovšek, Lapp) 
- tehnina priprava gradiva on-line zbirk (Kamra, Europeana) 
- zbiranje gradiva za domoznansko zbirko (fotografije, glasbene in video izdaje …) 
- oblikovanje in grafina priprava promocijskih materialov vseh vejih prireditev in projektov (Klic iz 

omare, 5 let knjižnice, bibliobusi, digitalizacija velenjskih asopisov, anketa o odpiralnem asu, e-viri 
…)  

- tehnino urejanje Kikija 
IX. 
EPK 2012 

- priprava zasnove projekta zbirke digitalnega gradiva 

C. BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST, BRALNA KULTURA 

Ob vsakdanjem knjižniarskem delu knjižniarke in knjižniarji pripravljamo vrsto  dogodkov s katerimi 
spodbujamo razvoj bralne kulture pri vseh starostnih skupinah naših uporabnikov, jih navajamo na uporabo 
knjižnice ter hkrati promoviramo knjižnico. 
V letu 2010 smo zaeli s pravljicami v angleškem in nemškem jeziku, ob Bralnih uricah v Domu za varstvo 
odraslih v Velenju ( 8x), smo uvedli še Bralne ajanke v Centru starejših Zimzelen v Topolšici (12x), izredno 
dobro so sprejeta sreanja Branje je žur, reading is cool in Cool knjiga.
Obiskovalce meseno seznanjamo z najnovejšimi knjigami – razstave Moja najljubša knjiga in tedensko s 
prispevki v Našem asu. 
Razstava v steklenih dvojkih Bralec-bralka meseca je že stalnica, prav tako dobro obiskana potopisna 
predavanja. 
V Šmartnem ob Paki smo uvedli mesene pogovore O Šmaranih malo drugae, ki jih vodi Tatjana Vidmar, v 
Velenju pa nadaljevali s pogovori, ki jih vodi Sonja Bercko. 

Za otroke poleg ur pravljic pripravljam  še igralne urice pod vodstvom naših knjižniark, ustvarjalne delavnice, 
razstave, Uganko meseca, Mega kviz, Bips (beri in se pogovarjaj z mano) – bibliopedagoška  ura za starše in 
otroke 

Vsako zadnjo soboto v mesecu pripravljamo sejem rabljenih knjig, decembra smo pripravili tudi prvi sejem 
rabljenih igra Klic iz omare – igrae smo zbirali tudi  po šolah in vrtcih. Sodeloval je velenjski Rotary klub in 
za nakup didaktinih igra doniral 1000 €. 
V letu 2010 smo izdali eno številko priloge Našega asa Knjižnini kurir. 
Dogajanja v knjižnici redno spremljamo na oglasni deski. 

Bibliopedagoške ure pripravljamo za vrtce, za osnovne in srednje šole pa izvajamo projekt Rastem s knjigo, ki je  
v letu 2010 prvi zajemal tudi srednje šole, kar je obseg kar podvojilo:  

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 2010/11 

       Velenje             Šoštanj          Šmartno
OŠ 14 sk. -  269  u. 3 sk. – 70 u. 2 sk. – 37 u.
SREDNJA ŠOLA 19 sk. – 400 dijakov   
SKUPAJ 33 sk, -  669 u, dij. 3.sk. – 70 u. 2 sk.-  37 u.
VE + ŠO + ŠM 38 sk. – 776 u, dij.   
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Podrobno so bile pregledane vse podatkovne zbirke v elektronski izdaji, ki so vključene v ponudbo neknjižnega gradiva knjižnice. 
V letu 2011 bomo prekinili nabavo glasbene zbirke Grove, intenzivno pa potekajo pogovori o zamenjavi spletnega portala IUS 
INFO z primerljivim in cenejšim portalom TAX-FIN-LEX. 

Kot del razvojnega načrtovanja smo pričeli z zbiranjem informacij o postavitvi RFID UHF tehnologije v knjižnici, predvsem za enoto 
Šoštanj.  

Pričeli smo z postavitvijo brezžičnega omrežja Libroam in Eduroam, ki zagotavlja knjižnici predvsem pa njenim uporabnikom 
(članom), da lahko s svojimi prenosnimi računalniki uporabljajo dostop do brezžičnega omrežja. Uporaba brezžičnega omrežja bo 
možna v letu 2011. V ta namen smo dokupili dodaten trdi disk (146GB) ter dodaten pomnilnik (4GB).
  
D. IZOBRAŽEVANJE

V času gospodarske krize je izobraževanje še bolj pomembno kot v »normalnih« časih. Z znanjem lahko materialne pogoje še 
bolje izkoristimo in s tem knjižnico še bolj približamo vsem strukturam obiskovalcev. V letu 2010 smo še posebno skrb namenili 
internemu usposabljanju zaposlenih na področju računalniških znanj  - na primer uporaba e-virov, urejanje spletnih strani … 

E. PREGLED DOGODKOV v letu 2010

Kljub temu, da smo že pred leti zapisali, da je dogodkov v knjižnici toliko, da bi njihovo število kvečjemu skrčili, se to enostavno ne 
da. Po eni strani številni občani, društva, združenja … »pritiskajo« na nas s pobudami in ponudbami (saj je knjižnica z leti postala 
osrednji prostor združevanja), po drugi strani se dogajajo projekti na državni ravni (v letu 2010 dodatno Rastem s knjigo za srednje 
šole), poleg tega pa se rojevajo nove dejavnosti v knjižnici (igralne urice, bralne čajanke, pravljice v tujih jezikih…), tako, da se 
števila dogodkov, ki niso osnovna dejavnost zbiranja, urejanja in izposoja gradiva, enostavno ne da zmanjšati. To pa pomeni, da 
so sodelavke in sodelavci ob svojih osnovnih aktivnosti še pomembno »obremenjeni«  s pripravo teh dogodkov. V lanskem letu 
se je tako v Knjižnici Velenje (od tega seveda velika večina v Mestni knjižnici Velenje). Zgodilo kar 467 različnih dogodkov - kar 
sto več kot v letu 2009!

IV. FINANČNO POSLOVANJE

Finančno poslovanje je razvidno iz Računovodskega poročila, zato samo nekaj poudarkov oziroma razlag.
Poslovno leto 2008 je zavod končal s še 55 528 € likvidnostnih zaostankov za pretekla leta. Za leto 2009 je bil sprejet program 
ukrepov, ki jih je potrdil in redno spremljal svet zavoda. in je predvideval triletno obdobje, v katerem naj bi bili ti zaostanki odpravljeni, 
temeljil pa je na varčevanju znotraj zavoda. Že v letu 2009 smo zaostanke zmanjšali za 51. 713 €, v letu 2010 pa smo odpravili še 
dve tretjini od preostalih 3. 814 € zaostanka za pretekla leta. Tako je zavod finančno sanacijo praktično opravil v dveh, namesto 
v predvidenih treh letih. Zaradi tega je bilo tudi sprotno poslovanje lažje, se je pa zaradi zaostajanja prihodkov jeseni zmanjšala 
plačilna sposobnost zavoda.
7. julija 2010 je MOV »neuradno« obvestila knjižnico o Oceni realizacije  za leto 2010, ki je zmanjšala pogodbeno vrednost za leto 
2010 z 682.050 € na 621.000 € - pri čemer je bilo že takrat evidentno, da stroški za plače ne bodo v predvideni višini. V januarju 
2011 pa se je pokazalo, da je ustanoviteljica izkazan dolg za leto 2009 v višini 31. 670 € knjižnici poravnala iz sredstev, ki so bila 
namenjena knjižnici za leto 2010!!! S tem »prihrankom« pa je zagotovila sredstva za razliko pri plačah. Poleg tega, pa niti vsi 
zahtevki za leto 2010 niso bili plačani v letu 2010 – na dan 31. 12. 2010 znaša dolg glede na izdane zahtevke kar 27.916 € . Po 
izkušnji iz preteklega leta naj bi se ta dolg poravnal iz sredstev za leto 2011, kar pa seveda pomeni bistveno nižje postavke za 
materialne stroške, nakup knjig, tekoče vzdrževanje.

D. IZOBRAŽEVANJE 

V asu gospodarske krize je izobraževanje še bolj pomembno kot v »normalnih« asih. Z znanjem lahko 
materialne pogoje še bolje izkoristimo in s tem knjižnico še bolj približamo vsem strukturam obiskovalcev. V 
letu 2010 smo še posebno skrb namenili internemu usposabljanju zaposlenih na podroju raunalniških znanj  - 
na primer uporaba e-virov, urejanje spletnih strani …  

E. PREGLED DOGODKOV v letu 2010 

Kljub temu, da smo že pred leti zapisali, da je dogodkov v knjižnici toliko, da bi njihovo število kvejemu 
skrili, se to enostavno ne da. Po eni strani številni obani, društva, združenja … »pritiskajo« na nas s pobudami 
in ponudbami (saj je knjižnica z leti postala osrednji prostor združevanja), po drugi strani se dogajajo projekti na 
državni ravni (v letu 2010 dodatno Rastem s knjigo za srednje šole), poleg tega pa se rojevajo nove dejavnosti v 
knjižnici (igralne urice, bralne ajanke, pravljice v tujih jezikih…), tako, da se števila dogodkov, ki niso osnovna 
dejavnost zbiranja, urejanja in izposoja gradiva, enostavno ne da zmanjšati. To pa pomeni, da so sodelavke in 
sodelavci ob svojih osnovnih aktivnosti še pomembno »obremenjeni«  s pripravo teh dogodkov. V lanskem letu 
se je tako v Knjižnici Velenje (od tega seveda velika veina v Mestni knjižnici Velenje). Zgodilo kar 467 
razlinih dogodkov - kar sto ve kot v letu 2009! 

IV. FINANNO POSLOVANJE 

Finanno poslovanje je razvidno iz Raunovodskega poroila, zato samo nekaj poudarkov oziroma razlag. 
Poslovno leto 2008 je zavod konal s še 55 528 € likvidnostnih zaostankov za pretekla leta. Za leto 2009 je bil 
sprejet program ukrepov, ki jih je potrdil in redno spremljal svet zavoda. in je predvideval triletno obdobje, v 
katerem naj bi bili ti zaostanki odpravljeni, temeljil pa je na varevanju znotraj zavoda. Že v letu 2009 smo 
zaostanke zmanjšali za 51. 713 €, v letu 2010 pa smo odpravili še dve tretjini od preostalih 3. 814 € zaostanka za 
pretekla leta. Tako je zavod finanno sanacijo praktino opravil v dveh, namesto v predvidenih treh letih. Zaradi 
tega je bilo tudi sprotno poslovanje lažje, se je pa zaradi zaostajanja prihodkov jeseni zmanjšala plailna 
sposobnost zavoda. 
7. julija 2010 je MOV »neuradno« obvestila knjižnico o Oceni realizacije  za leto 2010, ki je zmanjšala 
pogodbeno vrednost za leto 2010 z 682.050 € na 621.000 € - pri emer je bilo že takrat evidentno, da stroški za 
plae ne bodo v predvideni višini. V januarju 2011 pa se je pokazalo, da je ustanoviteljica izkazan dolg za leto 
2009 v višini 31. 670 € knjižnici poravnala iz sredstev, ki so bila namenjena knjižnici za leto 2010!!! S tem 
»prihrankom« pa je zagotovila sredstva za razliko pri plaah. Poleg tega, pa niti vsi zahtevki za leto 2010 niso 
bili plaani v letu 2010 – na dan 31. 12. 2010 znaša dolg glede na izdane zahtevke kar 27.916 € . Po izkušnji iz 
preteklega leta naj bi se ta dolg poravnal iz sredstev za leto 2011, kar pa seveda pomeni bistveno nižje postavke 
za materialne stroške, nakup knjig, tekoe vzdrževanje. 

POSTAVKA POGODBA

2010

OCENA 
REALIZ
 (MOV)

ZAHTEVKI 
ZA 2010
(brez zah. 
za 2009)

Nakazana 
sredstva
za 2010
do 31. 1. 
11

POGODBA

2'011

Projekcija
2011

PLAE 474.000 425.000 453.050 453.050 460.000* 460.000

MATERIALNI 
STR.

101.000 100.000 80.791 61.771 91.500** 72.480

IZOBRAŽEVANJE 2.100 1.000 1.000 1.000 1000 1.000
PRIREDITVE 5.150 5.000 4.415 3.657 5000 4.242
NAKUP KNJIG 73.800 70.000 62.360 54.720 71.000 63.360
VZDRŽEVANJE 26.000 20.000 15.506 15.506 20.000 20.000
ŠAL. BIOG. 
LEKS.

   8.500** 8.500

    
SKUPAJ 682.050 621.000 617.122 589.704 657.000 629.582

*   MOV po dogovoru financira 18 delovnih mest 
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**  Za višino sredstev namenjenih Šaleškemu biografskemu 
leksikonu v višini 8.500 € so  zmanjšana sredstva za materialne 
stroške!

Iz tabele je jasno razvidno, da »za leto 2010 se dejavnost druge 
pogodbene stranke na podlagi proračuna MOV financira« v 
višini 682. 050 €«, dejanska realizacija za dejavnost v letu 2010 
pa je bila  589.704 € -  torej kar 92.346 € manj!
V zadnji tabeli je projekcija, kaj se bo zgodilo, če ne bo rebalansa 
proračuna v višini zaostanka za leto 2010. Na ta način bi se 
proračun za dejavnost knjižnice (izvzemši plače) znižal za 
materialne stroške za 21% (že itak znižane za 10%), za nakup 
knjig za 11% in za prireditve za 11%. Dodana je bila sicer nova 
postavka za Šaleški biografski leksikon, a za natanko ta znesek 
(8.500 €) so bili znižani materialni stroški!
Obseg materialnih stroškov se kljub strogemu varčevanju 
povečuje, kar gre delno na račun višanja cen, delno pa 
zaradi povečevanja obsega dejavnosti (na primer povišanje 
stroškov poštnin zaradi Šaleškega biografskega leksikona). 
Neposrednega vpliva nimamo na vzdrževanje zgradbe, kjer se 
občasno pojavijo večja vzdrževalna dela, ki niso v planu.
V letu 2010 smo imeli kljub vsemu presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 24.808 €, ko pa odštejemo še nakup osnovnih 
sredstev in domoznanskega gradiva, je tega presežka v bistvu 
3.800 € in to zahvaljujoč varčevanju, višjim prihodkom in 
odločitvi, da del aktivnosti (na primer nabavo toplotne zavese na 
vhodu v velenjsko knjižnico, tisk predstavitvene publikacije…) 
zaradi situacije prenesemo v leto 2011.

V. INVESTICIJE

V letu 2010 večjih investicij ni bilo. Nabavili smo le nekaj 
najnujnejši zadev: omaro za zbirko Iconotecha Valvasoriana, 
projektor in platno za študijsko čitalnico, nekaj računalniške 
opreme…
Proti koncu leta smo občino Šoštanj spodbudili k razmišljanju o 
novih prostorih za šoštanjsko knjižnico – predvidoma v zgornji 
etaži blagovnice Mercator. V nekaj mesecih se je potem našlo 
še nekaj variant, podpora in namen očitno v okolju je. V knjižnici 
smo že pripravili Programsko zasnovo mestne knjižnice Šoštanj 
(Lado Planko), ki bo izhodišče za načrtovanje nove šoštanjske 
knjižnice.

VI. KADROVSKE ZADEVE

V skladu s potrjenim kadrovskim načrtom za leto 2010 se je 
dvema sodelavcema status iz določenega delovnega časa 
spremenil v nedoločen.
Porodniški izostanki so se v drugem polletju končali  in s tem 
tudi nadomestna zaposlitev (Barbara Borovnik).
Na javnih delih smo pridobili tri delavce, ki jim je status prenehal 
z 31. 12. 2010.
Septembra smo za 18 mesecev zaposlili bibliotekarko Darinko 
Bizjak – program Spodbujanje dolgotrajno brezposelnih oseb 
preko Zavoda za zaposlovanje.
Kot prostovoljka je delala Alja Bizjak, ki smo ji omogočili 
opravljanje strokovnega izpita. 
V javnem zavodu Knjižnica Velenje je bilo 31. 12. 2010 
zaposlenih 27 delavcev – od tega za  nedoločen čas 23, za 
določen čas  pa 4 delavci.

VII. REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilj 1 Kvalitetno opravljanje osnovne dejavnosti – to je 
pridobivanja, obdelave, hranjenja in   izposoje knjižničnega 
gradiva.
Večina kazalcev, ki govori o obsegu in kakovosti osnovne 
dejavnosti je v rahlem porastu, kar dokazuje, da je cilj  
dosežen. 

Cilj 2  Začetek načrtne izgradnje zbirk v tujih jezikih
Iz poročila je razvidno, da smo na tem področju začeli načrtno 
delati

Cilj 3  Izdelava strateškega načrta avtomatizacije procesov 
dela v knjižnici
Zaradi kadrovskih težav in zahtevnosti naloge, jo prenašamo 
v leto 2011

Cilj 4 Vključevanje v aktivnosti Evropske prestolnice kulture 
2012
V skladu z dogajanji smo se vključili v pripravo EPK 2012, 
povezali smo se s partnerskimi knjižnicami.

Cilj 5  Priprave na storitve knjižnice za gostujoče delavce ob 
investiciji TE Šoštanj
Zaradi kadrovskih dogodkov v Hse in Teš smo se bolj usmerili 
v  prepričevanje lokalne skupnosti, da knjižnica potrebuje večje 
prostore.   
Menimo, da smo bili pri tem uspešni.

Cilj 6  Drugi del sanacije finančnih  zaostankov iz preteklih let
Kljub že opisanim finančnim težavam so z 31. 12. 2010 
zaostanki za pretekla leta  praktično odpravljeni

VIII. ZAKLJUČEK

Zelo velikih dogodkov, ki bi odmevali v javnosti v letu 2010 
Knjižnica Velenje ni doživela, je pa bilo vsebinsko dogajanje 
izredno pestro in plodno. Veliko smo naredili na obogatitvi 
knjižnične zbirke, pripravili veliko dogodkov, uvajali smo nove 
oblike dela in veliko časa posvetili izobraževanju sodelavk 
in sodelavcev, tako da lahko leto 2010 po strokovni plati in 
doseganju poslanstva knjižnice brez zadržkov ocenimo za zelo 
uspešno.
Manj uspešni ( čeprav še vedno pozitivni in s koncem finančnega 
bremena iz preteklih let) smo bili na finančnem področju, saj 
je ustanoviteljica MOV znižala dotacije za dejavnost za skoraj 
četrtino. To pomeni, da smo se, kljub varčevanju, nekaterim 
projektom odpovedali, nekaj pa jih premaknili v leto 2011. 
Velja ponoviti: s pogoji poslovanja moramo biti seznanjeni 
pravočasno, da lahko ustrezno prilagodimo dejavnost, 
spremembe financiranja in usmeritve morajo biti jasne in 
pravočasne.

Velenje, februar 2011 
                                                                                                  

 v.d.direktor:                                                                              
 Vlado Vrbič

Poročilo pripravili: Lado Planko, Silvo Grmovšek, Bernarda 
Lukanc, Peter Groznik, Lidija Črnko), Mirela Kruško in  Vlado 
Vrbič
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                  preprievanje lokalne skupnosti, da knjižnica potrebuje veje prostore.    
                  Menimo, da smo bili pri tem uspešni. 

Cilj 6  Drugi del sanacije finannih  zaostankov iz preteklih let 
                 Kljub že opisanim finannim težavam so z 31. 12. 2010 zaostanki za pretekla leta   
                 praktino odpravljeni 

VIII. ZAKLJUEK 

Zelo velikih dogodkov, ki bi odmevali v javnosti v letu 2010 Knjižnica Velenje ni doživela, je pa bilo vsebinsko 
dogajanje izredno pestro in plodno. Veliko smo naredili na obogatitvi knjižnine zbirke, pripravili veliko 
dogodkov, uvajali smo nove oblike dela in veliko asa posvetili izobraževanju sodelavk in sodelavcev, tako da 
lahko leto 2010 po strokovni plati in doseganju poslanstva knjižnice brez zadržkov ocenimo za zelo uspešno. 
Manj uspešni ( eprav še vedno pozitivni in s koncem finannega bremena iz preteklih let) smo bili na 
finannem podroju, saj je ustanoviteljica MOV znižala dotacije za dejavnost za skoraj etrtino. To pomeni, da 
smo se, kljub varevanju, nekaterim projektom odpovedali, nekaj pa jih premaknili v leto 2011.  
Velja ponoviti: s pogoji poslovanja moramo biti seznanjeni pravoasno, da lahko ustrezno prilagodimo 
dejavnost, spremembe financiranja in usmeritve morajo biti jasne in pravoasne. 

Velenje, februar 2011  
                                                                                          
                                                                                                            v.d.direktor:                                                                                              
                                                                                                            Vlado Vrbi

Poroilo pripravili: Lado Planko, Silvo Grmovšek, Bernarda Lukanc, Peter Groznik, Lidija rnko), 
Mirela Kruško in  Vlado Vrbi

  










V Knjižnici je ena glavna blagajna, kjer se denarna sredstva pretakajo v skladu z pravilnikom o blagajniškem 
poslovanju. 

 

    













 





 


     









SKUPAJ KRATKORONE OBVEZNOSTI                                                           149.551,08 € 
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                  preprievanje lokalne skupnosti, da knjižnica potrebuje veje prostore.    
                  Menimo, da smo bili pri tem uspešni. 
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                 Kljub že opisanim finannim težavam so z 31. 12. 2010 zaostanki za pretekla leta   
                 praktino odpravljeni 

VIII. ZAKLJUEK 

Zelo velikih dogodkov, ki bi odmevali v javnosti v letu 2010 Knjižnica Velenje ni doživela, je pa bilo vsebinsko 
dogajanje izredno pestro in plodno. Veliko smo naredili na obogatitvi knjižnine zbirke, pripravili veliko 
dogodkov, uvajali smo nove oblike dela in veliko asa posvetili izobraževanju sodelavk in sodelavcev, tako da 
lahko leto 2010 po strokovni plati in doseganju poslanstva knjižnice brez zadržkov ocenimo za zelo uspešno. 
Manj uspešni ( eprav še vedno pozitivni in s koncem finannega bremena iz preteklih let) smo bili na 
finannem podroju, saj je ustanoviteljica MOV znižala dotacije za dejavnost za skoraj etrtino. To pomeni, da 
smo se, kljub varevanju, nekaterim projektom odpovedali, nekaj pa jih premaknili v leto 2011.  
Velja ponoviti: s pogoji poslovanja moramo biti seznanjeni pravoasno, da lahko ustrezno prilagodimo 
dejavnost, spremembe financiranja in usmeritve morajo biti jasne in pravoasne. 

Velenje, februar 2011  
                                                                                          
                                                                                                            v.d.direktor:                                                                                              
                                                                                                            Vlado Vrbi

Poroilo pripravili: Lado Planko, Silvo Grmovšek, Bernarda Lukanc, Peter Groznik, Lidija rnko), 
Mirela Kruško in  Vlado Vrbi

  










V Knjižnici je ena glavna blagajna, kjer se denarna sredstva pretakajo v skladu z pravilnikom o blagajniškem 
poslovanju. 

 

    













 





 


     









SKUPAJ KRATKORONE OBVEZNOSTI                                                           149.551,08 € 
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Tabela prihodkov obin Šoštanj in Šmartno ob Paki za enote Knjižnice po pogodbi,
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POROČILO
o delu Galerije Velenje za leto 2010

A) POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNI DEL

1.1 OSNOVNI PODATKI

GALERIJA VELENJE
MATIČNA ŠTEVILKA: 3477126000*
DAVČNA ŠTEVILKA: 96599057**
DATUM USTANOVITVE: 19.11.2008
FIRMA: JAVNI ZAVOD GALERIJA VELENJE
SKRAJŠANA FIRMA: Ni vpisa
SEDEŽ: VELENJE
POSLOVNI NASLOV: VELENJE, TITOV TRG 005 , 3320 
VELENJE
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: Javni zavod
DODATNA OBLIKA: Podoblika ni določena
TIP KAPITALA: nima kapitala
VRSTA ORGANA NADZORA: nima organa nadzora
DRUŽBENIK (oziroma član in ustanovitelj)

identifikacijska številka: matična številka - 5884268000
osebno ime / firma: MESTNA OBČINA VELENJE
naslov: VELENJE, TITOV TRG 001 , 3320 VELENJE
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja
obseg odgovornosti: Ni vpisa
datum vstopa: 19.11.2008
DRUŽBENIK (oziroma član in ustanovitelj)
identifikacijska številka: matična številka - 5163676000
osebno ime / firma: GORENJE gospodinjski aparati, d.d.
naslov: VELENJE, PARTIZANSKA CESTA 012, 
3320 VELENJE
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja
obseg odgovornosti: Ni vpisa
datum vstopa: 19.11.2008
ZASTOPNIK:
tip zastopnika: direktor
identifikacijska številka: EMŠO - 2601951506134
osebno ime / firma: Pangeršič Stanislava
naslov: VELENJE, ŠALEK 083 , 3320 VELENJE
datum podelitve pooblastila: 19.11.2008
način zastopanja: samostojno
zastopa: direktor

1.2 ZGODOVINA RAZVOJA

Galerija je bila zgrajena leta 1971, na Titovem trgu 5. Arhitekt 
Adi Miklavc jo je postavil ob bok pomembnih arhitektur 
kulturnega doma, Delavskega kluba, Ljudske univerze (1957) 
in poslovne zgradbe Premogovnika Velenje. Projekt kulturnega 
doma Delavskega kluba in Ljudske univerze je pripravil arhitekt 
Oton Gaspari (1957), poslovno zgradbo Premogovnika Velenje 
pa arhitekt Aljoša Aljančič (1959).
K temu urbanemu prostoru najožjega mestnega jedra se je v 
letu 1997 pridružila še poslovno-trgovska zgradba arhitekta 
Nandeta Korpnika, ki se po zasnovi prilagaja poslovni zgradbi 

Premogovnika Velenje in išče ravnotežje tudi z arhitekturama 
hotela Pake (1959) in arhitekta Stanka Rohmana in Ljubljanske 
banke, delo arhitekta Miloša Bonče (1972).
Galerija je dobila svoje prostore, kateri se nahajajo na izjemni 
lokaciji mestnega trga, leta 1976 skupaj s knjižnico. Leta 2005 
se je knjižnica preselila v nove prostore, tako da od tedaj galerija 
deluje v večjih razstavnih prostorih. Z razširitvijo razstavnih 
prostorov, in s tem tudi pridobitve možnosti za izvajanje večjih 
razstav in projektov, zdaj postaja pravo središče sodobne 
likovne umetnosti in večjih študijsko zasnovanih razstav v 
Velenju. 

1.3  UPRAVLJALSKA STRUKTURA

Direktorica Stanislava Pangeršič in Svet Galerije Velenje, ki ga 
sestavljajo: Uršula Menih-Dokl – predsednica, Drago Bahun, 
Robert Klančnik, Biljana Mećava, Aleksandra Dolenc – Gojevič, 
Stojan Špegel . 

Javni zavod Galerija Velenje deluje na področju matičnega 
sedeža zavoda, ob tem vodi Zbirko sodobne umetnosti 
Gorenje, ki je locirana na Velenjskem gradu. Občasno prireja 
razstave v razstavišču Gorenja in skrbi za zbirke v depojih na 
sedežu podjetja.
Programska usmeritev Galerije Velenje je izoblikovana in 
predstavljena v letnem programu za leto 2010 in potrjena na 
Svetu zavoda. V tem skladu je zastavljeno poročanje o delu 
zavoda za leto 2010.

1.4  KADRI

V letu 2010 so bili v Galeriji Velenje stalno zaposleni trije 
strokovni sodelavci. V drugi polovici leta, v skladu s potrjenim 
kadrovskim načrtom za leto 2010, se je zaposlila strokovna 
delavka za administrativno delo za določen čas do 28.2.2011.
Delavci v okviru javnih del so opravljali dela varovanja in 
nadzora umetnin.

1.5  DEJAVNOST

• Razstavna dejavnost
• Strokovno urejanje dokumentacije
• Pedagoško delo in popularizacijski programi
• Strokovno - raziskovalno delo
• Publiciranje v strokovnih revijah, katalogih, časopisih in na 

internetnih straneh
• Spodbujanje in organiziranje likovnih izobraževanj. 

Organiziranje ogledov pomembnih razstav doma in v tujini
• Delo na področju odnosov z javnostmi - promocija osnovne 

dejavnosti
• Ustanovitev prodajne galerije v vili Bianci

1.6  IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

• Izobraževanje v okviru Pedagoške sekcije
• Strokovno srečanje Muzeoforum
• Zborovanje Slovenskega muzejskega društva  
• Izobraževalni program Galis
• Seminar o dostopnosti muzejev za posebne skupine 

uporabnikov
• Strokovno sodelovanje z drugimi razstavišči in muzeji  v 

Sloveniji
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Leto 2010 je bilo zaznamovano z gospodarsko krizo, ki se je 
odražala tudi na področju kulture. Klima slabega vzdušja pa je 
posledice pustila tudi na interesu ljudi za programske ponudbe 
in na področju donatorstva in sponzorstva.

Programsko se je Galerija tudi v letu 2010 navezovala na 
smernice priporočil MK za obdobje 2008–2011 (NKP). V svoj 
program je vključevala in predstavljala raznolike oblike in prakse 
likovnega izražanja (razstave slik, grafik, skulptur, razstave 
s področja oblikovanja, gostujoče kustose, medgalerijsko 
sodelovanje, predstavitev mladih avtorjev…)
Programsko je bila Galerija usmerjena tudi v povezovanje 
z gospodarskimi družbami, ki jih prepoznava kot odličnega 
partnerja v realizaciji določenih programskih sklopov 
(donatorski nakupi umetnin za zbirko). Žal v letu 2010 aktivnosti 
v tej smeri niso bile realizirane glede na letni načrt, zaradi že 
omenjene gospodarske krize. Drugi razloga je ta, da Javni 
zavod Galerija Velenje v iskanju partnerstva (donatorstvo, 
sponzorstvo) potrebuje interes in soglasje lokalne politike, ki 
nedvomno jasno izraža svoja stališča, poglede, navodila v 
zvezi z razstavno in programsko usmeritvijo Galerije. Področje 
razstavno galerijske dejavnosti je izjemno občutljivo področje, 
kjer program ni zavezan populizmu, masovnemu obisku, 
enkratnim ″show″ prireditvam (kar tudi lahko počne). Iskanje 
ravnovesja med zahtevo stroke, pričakovanji obiskovalcev, 
pričakovanji ustanovitelja in financerja, pričakovanji 
poznavalcev in zbirateljev je včasih hoja na meji propada. 
Velenje je v Sloveniji po velikosti umeščeno na peto mesto. 
Je mesto, ki ima številno humanistično inteligenco, ki pa se 
na program Galerije maloštevilno odziva. Na tej točki se je 
potrebno ustaviti in odgovor poiskati na različnih nivojih (znana 
ugotovitev, da je tako tudi drugje, ni tolažba). Najboljša pot sta 
vzgoja in izobraževanje mladih, kar Galerija uspešno počne, ter 
organiziranje več spremljajočih dogodkov, ki nenehno tečejo. 
Vse to zahteva čas in predvsem veliko finančnih sredstev.
Prizadevanja, da k dejavnemu sodelovanju Galerije vključimo 
določene sloje družbe, ki imajo velik družbeni vpliv (politiki, 
gospodarstveniki), se  uresničuje, ampak prepočasi.
V letu 2010 je Galerija Velenje bila programsko dejavna na 
različnih področjih. V razstavni dejavnosti je predstavila širok 
razpon sodobnih ustvarjalnih vsebin.
 
Razstava Zmaga Jeraja, akademskega slikarja iz Maribora, ki 
je bila organizirana v sodelovanju z UGM, nam je predstavila 
umetnika, ki je v letu 2009 dobil nagrado Prešernovega sklada. 
Galerija je z odkupom njegovega dela pomembno prispeva k 
dopolnjevanju Zbirke sodobne umetnosti Gorenje. V letu 2010 
je Galerija  sodelovala v okviru programskih izmenjav s Pilonovo 
galerijo iz Ajdovščine in z Galerijo Božidar Jakac – Kostanjevica 
na Krki (razstavi Danila Jejčiča ter Jožeta Marinča). Mladen 
Stropnik, danes že mednarodno uveljavljen video artist, prav 
tako tudi v Galeriji, je pripravil že 4. mednarodno razstavo videa. 
Ilustracije Urške Stropnik Šonc, velenjske ustvarjalke, je obiskalo 
1830 otrok in odraslih. Portret v novejši umetnosti, razstava po 
izboru likovnih kritikov Slovenije, je v Galerijo privabila veliko 
obiskovalcev iz cele Slovenije in je bila deležna velike medijske 
pozornosti. Sodelovanje med Gorenjem, BIO, ALUO in Galerijo 
se je izkazalo za uspešno v pripravi razstave Pametni kuhinjski 
dodatki Gorenje, oblikovani v trendu ″Simplicity″ in najboljše z 
BIO. Razstava je bila zanimiva za strokovno javnost (razpisani 
natečaj na to temo je privabil nekaj tujih oblikovalcev in 
študente oblikovanja), predstavnike gospodarstva, mlade in 

drugo zainteresirano javnost. Denise Kokalj in Katja Zadravec 
sta nagrajenki kolonije ALUO, organizirane v Velenju. Razstava 
mladih umetnic je požela veliko pohval predvsem zaradi odlične 
postavitve razstave. Vsako leto v Galeriji razstavljajo dijaki 
velenjske umetniške gimnazije – likovna smer, ki pripravijo 
kompletno predstavitev svojih del, od oblikovanja zloženke do 
postavitve razstave in priprave programa ob otvoritvi.

Program razstav nam predstavi selektivno izbiro avtorjev in 
umetniških smeri ter medgalerijsko sodelovanje. V letu 2011 
akademski slikar Denis Senegačnik gostuje v Galeriji Božidar 
Jakac. Razstava Portret v novejši umetnosti je prenesena 
v razstavišče Kosove  graščine na Jesenicah. Mag. Milena 
Koren Božiček je v razstavišču Kosove graščine na Jesenicah 
predavala na temo: Portret skozi čas.
Galerija Velenje je ob predstavitvi določenih slikarjev gostila 
kustose iz drugih galerij.
Uspešno sodelovanje med Galerijo, ALUO, BIO in Gorenjem v 
pripravi razstave s področja oblikovanja se zaključi s podelitvijo 
nagrad nagrajenim udeležencem. Mladi nagrajeni oblikovalci 
pa dobijo možnost, da druga svoja dela razstavijo v razstavišču 
Gorenja.

V razstavišču Gorenja sta razstavi fotografij Danice Kus ter 
razstava skulptur Nine Koželj bili deležni posebne pozornosti.

Pedagoški program je privabil učence različnih starosti. Dijaki 
velenjske umetniške gimnazije – likovna smer – so najpogostejši 
obiskovalci različnih predavanj in ogledov razstav. Otroci vrtcev 
in  vzgojitelji pa dejavno spremljajo program Galerije. 
Predstavitev knjige Pojoči grad, avtorjev Kaje Avberšek, Petra 
Kusa in Boštjana Gorenca Pižame, je bil dogodek vreden 
obiska.
Organizirana vodstva po razstavah in zbirki so privabila različne 
strukture ljudi, med njimi tudi mlade poslovneže, ki po navadi 
ne zahajajo v galerijske prostore.

V letu 2010 so bile razstave v Galeriji Velenje deležne precejšne 
medijske pozornosti (lokalni mediji, TVS). Študijsko zastavljena 
razstava Portret v novejši umetnosti je privabil največjo 
pozornost medijev in kritikov. Razstavo v Galeriji tradicionalno 
pripravlja Društvo likovnih kritikov Slovenije.

V preteklem letu sta bili organizirani dve strokovni ekskurziji. V 
Piranu se je obiskala razstava Junoša Miklavca, na Dunaju pa 
razstavi Fride Kahlo in Michelangela. 

Poročilo o razstavni dejavnosti za leto 2010 pokaže, da Galerija 
Velenje programsko sledi  usmeritvah NPK za obdobje 2008 
– 2011.

2. POSEBNI DEL

2.1  PRAVNI STATUS
Galerija je javni zavod.

2.2  NARAVNANOST ZAVODA NA DOLGOROČNE CILJE, KI  
IZHAJAJO IZ NACIONALNIH PROGRAMOV IN PODROČNIH 
STRATEGIJ

• Sistematično nadgrajevanje zbirk z novimi problemskimi 
predstavitvami in spremljajočimi strokovnimi razstavami
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• Spodbujanje strokovnih analiz in interpretacije slovenske 
likovne umetnosti

• Pozornost do donatorjev
• Skrb za odpiranje likovnih ateljejev v tujini
• Organiziranje razstavnih in festivalskih programov in 

projektov
• Spodbujanje vrhunske ustvarjalnosti s podpiranjem 

nadarjenih umetnikov iz domačega in širšega okolja
• Organizacija rezidenčnih udeležb umetnikov iz tujine in 

naših umetnikov v tujini
• Vzgajanje občinstva s pedagoškimi in z andragoškimi 

prijemi

2.3  LETNI CILJI, KI SO BILI ZASTAVLJENI V PROGRAMU 
DELA ZA LETO 2010

• Vidno dvigniti prepoznavnost Galerije z odličnim in 
kakovostnim programom, v lokalnem in nacionalnem 
okolju;

• Povečati delež vzgojnih programov za mlade, vzgojitelje in 
vse, ki vodijo druge ljudi;

• Oblikovati privlačne programe za različne ciljne publike;
• Na novo odpreti polje za širše družbeno – humanistične 

teme in dialoge v prostorih Galerije;
• Na novo oblikovati kulturno -  vzgojne teme, ki se bodo 

podajale na privlačen in zanimiv način.

2.4  REALIZACIJA  CILJEV  -  POROČILO O DOGODKIH ZA 
LETO 2010 IN GRAFIČNI PRIKAZ OBISKOVALCEV

2.4.1 GALERIJA VELENJE – RAZSTAVE 

• 11. februar do 13. marec 2010 – Zmago Jeraj - Slike in 
risbe

V Galeriji je bilo razstavljenih  22 slik iz obdobja med leti 1967 
in 2010 in 21 risb iz ciklusa Risbe kar tako, 1983. 
• 18. marec do 10. april 2010 - Jana Mihelj in Majk Mulaček 

- Izbrane zgodbe, razstava skulptur
• 15. april do 22. maj 2010 - Danilo Jejčič - Pregledna 

razstava
Predstavljena so bila Jejčičeva dela od 1972 – 2010
• 27. maj do 12. junij 2010 -  INVENTURA 10
Svoja dela so razstavljali dijaki Gimnazije Velenje, umetniške 
gimnazije likovne smeri
• 17. junij do 21. avgust 2010 - JOŽE MARINČ - Tišina
• 26. avgust do 18. september 2010 - ČLOVEK - (osebnost, 

telo) - 4. mednarodna razstava videa, razstavljali so: Ana 
Sluga: HOMO FABER, Goran Ristić: SCHISM 2, Vesna 
Čadež: MIKRO, Matevž Čas: PRINC, Pila Rusjan: 3 IMAGE 
SHORT, Špela Pavli: IN MY HEAD 2

• 26. avgust do 18. september 2010 - Denise Kokalj, Katja 
Zadravec, Slike

• 21. september do 16. oktober 2010 – Urška Stropnik - 
Šonc, Od muce do muce, ilustracije

• 20. oktober  do 20. november 2010 - PORTRET V NOVEJŠI 
UMETNOSTI, Izbor kritikov

• 25. november 2010 do 8. januar 2011 - Pametni kuhinjski 
dodatki Gorenje, oblikovani v trendu »Simplicity« in 
najboljše z BIO. 

2.4.2 PRIREDITVE 

Tradicija likovnih kolonij v Sloveniji – pogovor, 28. januar 2010
• februar 2010 - PREŠEREN IN LIKOVNA UMETNOST - 

pogovor z dr. Damirjem Globočnikom; z avtorjem knjige se 
je pogovarjal Ivo Stropnik

• 5. februar 2010 - SPREJEM KULTURNIKOV OB 
KULTURNEM PRAZNIKU

• 5. marec 2010 - Srečanje z umetnikom Zmagom Jerajem, 
vodenje po razstavi in pogovor z avtorjem

• 10. in 16. marec 2010 - KONCERT OBOISTOV OB 8. 
MARCU 

• 7. april 2010 - CHOPIN IN NJEGOV ČAS - poklon skladatelju 
ob 200. letnici rojstva, v sodelovanju z Glasbeno šolo Frana 
Koruna Koželjskega,. Dogodek so pripravile Andreja Ažber, 
Kornelija Križnič in Ana Avberšek.

• 14. april 2010 - VODSTVO – STALNA ZBIRKA NA GRADU 
– Gorenje Servis s poslovnimi partnerji 

• 15. maj 2010 - MEDNARODNI DAN DRUŽIN, vodstvo za 
družine (razstava Danila Jejčiča), vodila Kornelija Križnič

• 18. maj 2010 - MEDNARODNI DAN MUZEJEV, Danilo 
Jejčič, predavanje 

• 20. maj 2010 - Kulturni bazar v CD v Ljubljani – 
sodelovanje

• Kulturni dan za OŠ Miha Pintar Toledo – tretji razredi, ogled 
javnih spomenikov v Velenju in delavnica

• 9. junij 2010 - VODEN OGLED PO ZBIRKI SODOBNE 
UMETNOSTI GORENJA ZA MLADE MENEDŽERJE 
GORENJA 

• 6. september 2010 - REDNO SREČANJE PEDAGOŠKE 
SEKCIJE, tokrat v Galeriji Velenje, skupina pedagogov 
Slovenije si je ogledala Zbirko sodobne umetnosti Gorenje 
na Velenjskem gradu.

• 16. september 2010 - PREDAVANJE MLADENA 
STROPNIKA O VIDEO UMETNOSTI

• 18. november 2010 - PORTRET SKOZI ČAS, predava 
mag. Milena Koren Božiček, muzejska svetnica

• 3. december – Tatjana Pregl Kobe in Urška Stropnik  - 
Uspešnice otroške literature.  Predstavitev knjig uspešnic 
‘Navihanke,’  ‘Hudomušnice’ in nove knjige ‘Nagajivke’  za 
učence osnovnih šol.

• 16. december 2010 - Kaja Avberšek, Peter Kus in Boštjan 
Gorenc Pižama: Pojoči grad, predstavitev priročnika za 
gradnjo izvirnih inštrumentov v stripu. V programu nastopa 
orkester izvirnih inštrumentov - Peter Kus in Andrej Žibert

• 22. december 2010 -  glasbeni nastop seksteta Anima Vita

2.4.3 NAPOVEDANA VODSTVA 

V okviru izobraževalnega programa so pomemben segment 
vodeni ogledi razstav oz. interpretacija razstavljenih del. 
Vodstva so namenjena vsem starostnim skupinam.  Otroci 
poglabljajo opazovanje, razumevanje in doživljanje umetniških 
del, dijaki pa poglobljeno spoznavajo umetnost. Poudarek je na 
samostojnem izražanju idej, pogovoru in analizi razstavljenih 
del. Po razstavah vodijo kustosinja pedagoginja, kustosinja 
razstave ter gostujoči umetniki.
V letu 2010 smo v Galeriji opravili  60 vodstev po občasnih 
razstavah, 5 vodstev po Stalni zbirki slovenske sodobne 
umetnosti Gorenje (na Velenjskem gradu) in 3 vodstva z 
ogledom  javnih spomenikov v Velenju. 
Po razstavah sta vodili Kornelija Križnič in Milena Koren 
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Božiček

2.4.4 DELAVNICE ZA OTROKE

• Počitniške likovne delavnice, vsak dan od 22. do 26. februarja 2010, delavnico je vodila Urška Bevc, organizacija Kornelija 
Križnič

• TIHOŽITJE – sobotna delavnica za otroke, ob razstavi Inventura, 12. junij 2010, delavnico sta vodili  Nataša Tajnik Stupar in 
Kornelija Križnič

• MALA ŠOLA RISANJA - delavnica za otroke v okviru poletnih kulturnih prireditev, 2. avgust - 6. avgust 2010, delavnico je vodil 
Denis Senegačnik in Kornelija Križnič

• STRIGALICE – lutkovna predstava in kratka delavnica, 14. avgust 2010, izvajal je Brane Solce

 

2.4.3 NAPOVEDANA VODSTVA  

V okviru izobraževalnega programa so pomemben segment vodeni ogledi razstav oz. interpretacija razstavljenih 
del. Vodstva so namenjena vsem starostnim skupinam.  Otroci poglabljajo opazovanje, razumevanje in 
doživljanje umetniških del, dijaki pa poglobljeno spoznavajo umetnost. Poudarek je na samostojnem izražanju 
idej, pogovoru in analizi razstavljenih del. Po razstavah vodijo kustosinja pedagoginja, kustosinja razstave ter 
gostujoi umetniki. 
V letu 2010 smo v Galeriji opravili  60 vodstev po obasnih razstavah, 5 vodstev po Stalni zbirki slovenske 
sodobne umetnosti Gorenje (na Velenjskem gradu) in 3 vodstva z ogledom  javnih spomenikov v Velenju.  
Po razstavah sta vodili Kornelija Križni in Milena Koren Božiek 

2.4.4 DELAVNICE ZA OTROKE 

• Poitniške likovne delavnice, vsak dan od 22. do 26. februarja 2010, delavnico je vodila Urška Bevc, 
organizacija Kornelija Križni

• TIHOŽITJE – sobotna delavnica za otroke, ob razstavi Inventura, 12. junij 2010, delavnico sta vodili  
Nataša Tajnik Stupar in Kornelija Križni

• MALA ŠOLA RISANJA - delavnica za otroke v okviru poletnih kulturnih prireditev, 2. avgust - 6. 
avgust 2010, delavnico je vodil Denis Seneganik in Kornelija Križni

• STRIGALICE – lutkovna predstava in kratka delavnica, 14. avgust 2010, izvajal je Brane Solce

2.4.5 GRAFINI PRIKAZI ŠTEVILA OBISKOVALCEV 

Razstava Otvoritev Individualno Skupine Prireditve Skupaj
20 let ALUO
Otvoritev razstave 3.12.2009 
Obisk od 1.1. 2010 do 8.2.2010 

61 86 46 233 426 

Zmago Jeraj
11.2.2010 do 13.3.2010 

11 117 243 67 438 

Majk Mulaek in Jana Mihelj
18.3.2010 do 10.4.2010 

27 72 123 37 259 

Danilo Jeji
15.4.2010 do 22.5.2010 

24 180 253 163 620 

Razstava »INVENTURA 10«
27.5.2010 do 14.6.2010 

128 159 217 128 632 

Jože Marin
17.6.2010 do 23.8.2010 

53 260 77 91 481 

Kokalj: »Zadravec in lovek«
26.82010 do 18.9.2010 

55 110 38 91 294 

Urška Stropnik Šonc Od mucka do 
muce  
21.9.2010 do 16.10.2010 

150 344 1010 326 1830 

Portret v novejši umetnosti
21.10.2010 do 20.11.2010 

100 216 446 64 826 

Pametni kuhinjski dodatki Gorenje in 
najboljše z BIO 
25.11.2010 do 8.1.2011 

80 775 15 80 950 

SKUPAJ 689 2319 2468 1280 6756

Razstave v razstavišu Gorenje si je ogledalo 1550 obiskovalcev. 

Zbirka sodobne umetnosti »Gorenje« na Velenjskem gradu – v letu 2010 je bilo okrog 10.000 obiskovalcev.

B)  POJASNILA K IZKAZOM 

3. ZAKLJUNI DEL 

3.1 BILANCA STANJA 

A) DOGORONA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
Javni zavod Galerija Velenje je  od ustanovitelja Mestne obine Velenje  (v nadaljevanju MOV) v letu 2009 
prejel sredstva v upravljanju v višini 102.901 €. Iz sredstev prorauna  je bila nabavljena oprema v vrednosti 
3.881 €. Ocenjena pa so bila tudi likovna dela, prejeta od ustanovitelja, zaradi esar se povea vrednost 
sredstev za  784.599 €.  Vrednost sredstev prejetih v upravljanje v letu 2009 je 878.063 €. 
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V letu 2010 je Javni zavod Galerija Velenje od ustanovitelja prejel sredstva za investicije in sredstva za 
nabavo opreme. Sredstva za investicije v višini 8.289 € so bila namenjena za obnovo prostorov, nabavo 
pisarniškega pohištva, umetniških del in  drobnega inventarja. Vrednost sredstev prejetih v upravljanje na 
koncu leta 2010 znaša 872.880 €. 

VRSTA DOLGORONEGA SREDSTVA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Nepreminine 245.591 249.438 101,57

Popravek vrednosti nepreminin 171.559 178.926 104,29

Oprema in druga osnovna sredstva 826.823 831.265 100,54

Popravek vrednosti  opreme  22.792 28.897 126,79
B) KRATKORONA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AR 
Stanje na raunu na dan 31.12.2010 je 499 €. Kratkorone  terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 
narta se nanašajo  na  terjatve do MOV za plae, izvajanje programa in investicije v višini 19.358 € ter na 
terjatve za obresti do UJPA  višini 2 €.  Druge kratkorone terjatve se nanašajo na poraun odbitnega deleža 
DDV.  

VRSTA KRATKORONEGA SREDSTVA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Dobroimetje pri bankah  in drugih finannih ustanovah 3.182 499 15,68

Kratkorone terjatve do kupcev konto 1200 0 0 0,00

Kratkorone terjatve do EKN, konto 1400 19.500 19.360 99,28

Druge kratkorone terjatve 4.230 478 11,30

D) KRATKORONE OBVEZNOSTI IN PR 
Kratkorone obveznosti se nanašajo na  obveznosti  do zaposlenih za plae v višini  10.018 €, na obveznosti 
do dobaviteljev v višini  4.494 €, na  obveznosti za odbitke iz plae v višini 559 € in obveznost za DDV v višini 
910 €.  Kratkorone obveznosti do  uporabnikov EKN v letu 2010 znašajo 89 €. 

VRSTA KRATKORONE OBVEZNOSTI LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Kratkorone obveznosti do zaposlenih 8.892 10.018 113

Kratkorone obveznosti do dobaviteljev 5.638 4.494 80

Druge kratkorone obveznosti iz poslovanja 407 1.469 361

Kratkorone obveznosti do uporabnikov EKN 4 89 2.225
  

    E)LASTNI VIRI IN DOLGORONE OBVEZNOSTI 
    Lastni viri in dolgorone obveznosti  znašajo 877.147€. Sredstva prejeta v upravljanje so v    
    višini 872.880 €, presežek odhodkov pa v višini 4.267 €. 

VRSTA DOLGORONE OBVEZNOSTI  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva 878.063 872.880 99,41

Presežek prihodkov nad odhodki 11.971 4.267 35,64

3.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOENIH UPORABNIKOV PO NAELU DENARNEGA TOKA 

I)PRIHODKI  PO NAELU DENARNEGA TOKA 
Prihodki so bili realizirani v višini 182.718 €. Od tega je bilo za izvajanje javne službe 136.817 € prihodkov. Od 
prodaje blaga in storitev na trgu pa 45.901 € in se v pretežnem delu nanašajo na izvajanje sponzorstva. 

VRSTA PRIHODKA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  
Prihodki za izvajanje javne službe 113.573 136.817 120,47

Prejeta  sredstva iz državnega prorauna 3.000 3.188 106,27

Prejeta  sredstva iz  obinskega prorauna 76.704 129.375 168,67

Prejete obresti  25 23 92,00

Prejete donacije iz domain virov 33.844 4.231 12,50

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  0 45.901 0,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  0 45.892 0,00

Prejete obresti  0 9 0,00

II) ODHODKI  PO NAELU DENARNEGA TOKA 
Odhodki po naelu denarnega toka so bili realizirani v višini 185.400 €. Za izvajanje javne službe je bilo 
namenjenih 136.720 €. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so bili realizirani v višini  48.680 €.  

VRSTA ODHODKA LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  
Odhodki za izvajanje javne službe 110.391 136.720 123,85 

Plae in drugi izdatki zaposlenim 62.179 72.618 116,79

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 10.191 12.001 117,76

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sl. 34.141 44.046 129,01

Investicijski odhodki 3.880 8.055 207,60
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu  0 48.680 0,00

Plae in drugi izdatki zaposlenim 0 27.475 0,00

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 0 4.541 0,00

Izdatki za blago in storitve - prodaja na trgu 0 16.664 0,00

III) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
     Presežek odhodkov nad prihodki po naelu denarnega toka znaša  2.682 €.  

3.3 IZKAZ RAUNA FINANNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOENIH UPORABNIKOV 

     V izkazu rauna finannih terjatev in naložb doloenih uporabnikov realizacije ni bilo. 
   
    3.4 IZKAZ RAUNA FINANCIRANJA DOLOENIH UPORABNIKOV 

     V izkazu rauna financiranja doloenih uporabnikov  je izkazano zmanjšanje sredstev na raunih v višini   
2.682 €. 

3.5.  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

A)PRIHODKI OD POSLOVANJA  
V izkazu prihodkov in odhodkov doloenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana realizacija prihodkov 
v višini 170.916 €. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev se nanašajo na prihodke prejete iz proraunov 
in donacij. Prevrednotovalni prihodki so prihodki iz naslova popravka odbitnega deleža DDV za leto 2010.   

VRSTA PRIHODKA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  
Prihodki za izvajanje javne službe 133.428 124.612 93,39

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 133.402 124.312 93,19

Finanni prihodki  26 23 88,46

Prevrednotovalni prihodki  0 277 0
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  0 46.304 0,00

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0 46.192 0,00

Finanni prihodki  0 9 0,00

Prevrednotovalni prihodki  0 103 0

     D)CELOTNI ODHODKI 
    V izkazu  prihodkov in odhodkov doloenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana realizacija odhodkov v 

višini  187.718 €. 
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V letu 2010 je Javni zavod Galerija Velenje od ustanovitelja prejel sredstva za investicije in sredstva za 
nabavo opreme. Sredstva za investicije v višini 8.289 € so bila namenjena za obnovo prostorov, nabavo 
pisarniškega pohištva, umetniških del in  drobnega inventarja. Vrednost sredstev prejetih v upravljanje na 
koncu leta 2010 znaša 872.880 €. 

VRSTA DOLGORONEGA SREDSTVA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Nepreminine 245.591 249.438 101,57

Popravek vrednosti nepreminin 171.559 178.926 104,29

Oprema in druga osnovna sredstva 826.823 831.265 100,54

Popravek vrednosti  opreme  22.792 28.897 126,79
B) KRATKORONA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AR 
Stanje na raunu na dan 31.12.2010 je 499 €. Kratkorone  terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 
narta se nanašajo  na  terjatve do MOV za plae, izvajanje programa in investicije v višini 19.358 € ter na 
terjatve za obresti do UJPA  višini 2 €.  Druge kratkorone terjatve se nanašajo na poraun odbitnega deleža 
DDV.  

VRSTA KRATKORONEGA SREDSTVA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Dobroimetje pri bankah  in drugih finannih ustanovah 3.182 499 15,68

Kratkorone terjatve do kupcev konto 1200 0 0 0,00

Kratkorone terjatve do EKN, konto 1400 19.500 19.360 99,28

Druge kratkorone terjatve 4.230 478 11,30

D) KRATKORONE OBVEZNOSTI IN PR 
Kratkorone obveznosti se nanašajo na  obveznosti  do zaposlenih za plae v višini  10.018 €, na obveznosti 
do dobaviteljev v višini  4.494 €, na  obveznosti za odbitke iz plae v višini 559 € in obveznost za DDV v višini 
910 €.  Kratkorone obveznosti do  uporabnikov EKN v letu 2010 znašajo 89 €. 

VRSTA KRATKORONE OBVEZNOSTI LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Kratkorone obveznosti do zaposlenih 8.892 10.018 113

Kratkorone obveznosti do dobaviteljev 5.638 4.494 80

Druge kratkorone obveznosti iz poslovanja 407 1.469 361

Kratkorone obveznosti do uporabnikov EKN 4 89 2.225
  

    E)LASTNI VIRI IN DOLGORONE OBVEZNOSTI 
    Lastni viri in dolgorone obveznosti  znašajo 877.147€. Sredstva prejeta v upravljanje so v    
    višini 872.880 €, presežek odhodkov pa v višini 4.267 €. 

VRSTA DOLGORONE OBVEZNOSTI  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva 878.063 872.880 99,41

Presežek prihodkov nad odhodki 11.971 4.267 35,64

3.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOENIH UPORABNIKOV PO NAELU DENARNEGA TOKA 

I)PRIHODKI  PO NAELU DENARNEGA TOKA 
Prihodki so bili realizirani v višini 182.718 €. Od tega je bilo za izvajanje javne službe 136.817 € prihodkov. Od 
prodaje blaga in storitev na trgu pa 45.901 € in se v pretežnem delu nanašajo na izvajanje sponzorstva. 

VRSTA PRIHODKA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  
Prihodki za izvajanje javne službe 113.573 136.817 120,47

Prejeta  sredstva iz državnega prorauna 3.000 3.188 106,27

Prejeta  sredstva iz  obinskega prorauna 76.704 129.375 168,67

Prejete obresti  25 23 92,00

Prejete donacije iz domain virov 33.844 4.231 12,50

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  0 45.901 0,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  0 45.892 0,00

Prejete obresti  0 9 0,00

II) ODHODKI  PO NAELU DENARNEGA TOKA 
Odhodki po naelu denarnega toka so bili realizirani v višini 185.400 €. Za izvajanje javne službe je bilo 
namenjenih 136.720 €. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so bili realizirani v višini  48.680 €.  

VRSTA ODHODKA LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  
Odhodki za izvajanje javne službe 110.391 136.720 123,85 

Plae in drugi izdatki zaposlenim 62.179 72.618 116,79

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 10.191 12.001 117,76

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sl. 34.141 44.046 129,01

Investicijski odhodki 3.880 8.055 207,60
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu  0 48.680 0,00

Plae in drugi izdatki zaposlenim 0 27.475 0,00

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 0 4.541 0,00

Izdatki za blago in storitve - prodaja na trgu 0 16.664 0,00

III) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
     Presežek odhodkov nad prihodki po naelu denarnega toka znaša  2.682 €.  

3.3 IZKAZ RAUNA FINANNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOENIH UPORABNIKOV 

     V izkazu rauna finannih terjatev in naložb doloenih uporabnikov realizacije ni bilo. 
   
    3.4 IZKAZ RAUNA FINANCIRANJA DOLOENIH UPORABNIKOV 

     V izkazu rauna financiranja doloenih uporabnikov  je izkazano zmanjšanje sredstev na raunih v višini   
2.682 €. 

3.5.  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

A)PRIHODKI OD POSLOVANJA  
V izkazu prihodkov in odhodkov doloenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana realizacija prihodkov 
v višini 170.916 €. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev se nanašajo na prihodke prejete iz proraunov 
in donacij. Prevrednotovalni prihodki so prihodki iz naslova popravka odbitnega deleža DDV za leto 2010.   

VRSTA PRIHODKA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  
Prihodki za izvajanje javne službe 133.428 124.612 93,39

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 133.402 124.312 93,19

Finanni prihodki  26 23 88,46

Prevrednotovalni prihodki  0 277 0
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  0 46.304 0,00

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0 46.192 0,00

Finanni prihodki  0 9 0,00

Prevrednotovalni prihodki  0 103 0

     D)CELOTNI ODHODKI 
    V izkazu  prihodkov in odhodkov doloenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana realizacija odhodkov v 

višini  187.718 €. 
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VRSTA ODHODKA LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  
Odhodki za izvajanje javne službe 121.457 130.300 107,28

Stroški blaga,  materiala in storitev 39.968 42.965 107,50

Stroški dela 81.489 86.940 106,69

Amortizacija 0 395 0,00
Odhodki za izvajanje javne službe 0 48.418 0,00

Stroški blaga,  materiala in storitev 0 15.965 0,00

Stroški dela 0 32.306 0,00

Amortizacija 0 147 0,00

O) PRESEŽEK ODHODKOV  
Presežek odhodkov za leto 2010 je izkazan v višini 7.802 €  in se pokriva iz nerazporejenega presežka 
prihodkov preteklega leta. 
  
3.6 STANJE IN GIBANJE DOLGORONIH FINANNIH NALOŽB IN POSOJIL 

      V izkazu  stanje in gibanje dolgoronih finannih naložb in posojil realizacije ni bilo. 

3.7 STANJE IN GIBANJE OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
Javni zavod Galerija Velenje ima prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja MOV v višini  1.072.413 €. 
Neodpisana vrednost znaša 872.880 € 

       
3.8  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOENIH UPORABNIKOV 

D) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
V izkazu prihodkov in odhodkov doloenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana realizacija prihodkov 
v višini 170.504 €. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev se nanašajo na prihodke prejete iz proraunov 
in prihodke od sponzorstva.  Celotni prihodki so se v primerjavi z letom 2009 poveali za 27,8 odstotkov. 
Razlog za poveanje prihodkov glede na leto 2009 je ta, da je Javni zavod Galerija Velenje v letu 2010 
posloval celo leto, medtem ko je v letu 2009 posloval  le 9 mesecev.  

VRSTA PRIHODKA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 133.402 170.504 1,28

Finanni prihodki  26 32 1,23

Prevrednotovalni prihodki 0 380 0,00
   
N) CELOTNI ODHODKI 
    V izkazu  prihodkov in odhodkov doloenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana        realizacija 

odhodkov v višini  178.717 €. V primerjavi z letom 2009 so se odhodki poveali za 47,1 odstotkek. Razloga za 
poveanje sta dva. Prvi razlog je, da je Javni zavod Galerija v letu 2010 posloval tri mesece ve, kot v letu 
2009. Drugi razlog pa je ta, da je  Javni zavod Galerija Velenje v letu 2010 kril stroške elektrine energije, 
išenje, komunale idr. Medtem ko je v letu 2009 navedene stroške krila Mestna obina Velenje direktno iz  
prorauna.  

VRSTA ODHODKA LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Stroški blaga,  materiala in storitev 39.968 58.930 1,47

Stroški dela 81.489 119.246 1,46

VRSTA ODHODKA LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Stroški materiala 2.958 3.791 1,28

Stroški storitev 37.010 55.139 1,49

Plae in nadomestila pla 66.248 96.273 1,45

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 10.676 15.500 1,45

Drugi stroški dela 4.565 7.473 1,64

Amortizacija 0,0 542 0,00
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VRSTA ODHODKA LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  
Odhodki za izvajanje javne službe 121.457 130.300 107,28

Stroški blaga,  materiala in storitev 39.968 42.965 107,50

Stroški dela 81.489 86.940 106,69

Amortizacija 0 395 0,00
Odhodki za izvajanje javne službe 0 48.418 0,00

Stroški blaga,  materiala in storitev 0 15.965 0,00

Stroški dela 0 32.306 0,00

Amortizacija 0 147 0,00

O) PRESEŽEK ODHODKOV  
Presežek odhodkov za leto 2010 je izkazan v višini 7.802 €  in se pokriva iz nerazporejenega presežka 
prihodkov preteklega leta. 
  
3.6 STANJE IN GIBANJE DOLGORONIH FINANNIH NALOŽB IN POSOJIL 

      V izkazu  stanje in gibanje dolgoronih finannih naložb in posojil realizacije ni bilo. 

3.7 STANJE IN GIBANJE OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
Javni zavod Galerija Velenje ima prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja MOV v višini  1.072.413 €. 
Neodpisana vrednost znaša 872.880 € 

       
3.8  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOENIH UPORABNIKOV 

D) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
V izkazu prihodkov in odhodkov doloenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana realizacija prihodkov 
v višini 170.504 €. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev se nanašajo na prihodke prejete iz proraunov 
in prihodke od sponzorstva.  Celotni prihodki so se v primerjavi z letom 2009 poveali za 27,8 odstotkov. 
Razlog za poveanje prihodkov glede na leto 2009 je ta, da je Javni zavod Galerija Velenje v letu 2010 
posloval celo leto, medtem ko je v letu 2009 posloval  le 9 mesecev.  

VRSTA PRIHODKA  LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 133.402 170.504 1,28

Finanni prihodki  26 32 1,23

Prevrednotovalni prihodki 0 380 0,00
   
N) CELOTNI ODHODKI 
    V izkazu  prihodkov in odhodkov doloenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je izkazana        realizacija 

odhodkov v višini  178.717 €. V primerjavi z letom 2009 so se odhodki poveali za 47,1 odstotkek. Razloga za 
poveanje sta dva. Prvi razlog je, da je Javni zavod Galerija v letu 2010 posloval tri mesece ve, kot v letu 
2009. Drugi razlog pa je ta, da je  Javni zavod Galerija Velenje v letu 2010 kril stroške elektrine energije, 
išenje, komunale idr. Medtem ko je v letu 2009 navedene stroške krila Mestna obina Velenje direktno iz  
prorauna.  

VRSTA ODHODKA LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Stroški blaga,  materiala in storitev 39.968 58.930 1,47

Stroški dela 81.489 119.246 1,46

VRSTA ODHODKA LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Stroški materiala 2.958 3.791 1,28

Stroški storitev 37.010 55.139 1,49

Plae in nadomestila pla 66.248 96.273 1,45

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 10.676 15.500 1,45

Drugi stroški dela 4.565 7.473 1,64

Amortizacija 0,0 542 0,00

 

    O) PRESEŽEK ODHODKOV 
     Presežek odhodkov nad prihodki je izkazan v višini 7.801 € in  se pokriva iz nerazporejenega presežka 

prihodkov iz leta 2009. 

PRESEŽEK  PRIHODKOV NAD ODHODKI LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Presežek prihodkov nad odhodki 11.971 0 0

PRESEŽEK  ODHODKOV NAD PRIHODKI LETO  2009 LETO  2010 INDEKS  

Presežek Odhodkov nad prihodki 7.802 0

3.9 METODOLOŠKA POJASNIKA K IZKAZOM 

Dolobe o sestavljanju in predlaganju letnih poroil doloenih  uporabnikov enotnega kontnega narta so: 
Zakon o raunovodstvu, leni 20. do 29. in 51. (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02), Pravilnik o sestavljanju letnih 
poroil za proraun, proraunske uporabnike in druge osebe javnega prava, leni  4 do 8, 13 do 17 in 21 do 
28. (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10), Navodilo o pripravi 
zakljunega rauna državnega in obinskega prorauna ter metodologije za pripravo poroila o doseženih 
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prorauna (ur.l. RS 10/06, 8/07, 102/10), Navodilo o 
spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zakljunega rauna državnega in obinskega prorauna ter 
metodologije za pripravo poroila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
prorauna (Ur. l. RS, št. 102/10), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 
127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10,107/10), Pravilnik o razlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov 
pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, ZUE 114/06, 138/06, 120/07, 112/209, 
58/10), Pravilnik o enotnem kontnem nartu za proraun, proraunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Ur. l. RS, št. 112/09) ter drugi raunovodski  predpisi in raunovodski  standardi, ki veljajo za 
proraun, proraunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. decembra 2010. 
Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razlenjeni glede na vrste in ronost.  

POJASNILA PRIPRAVILA:  POSLOVNO POROILO PRIPRAVILA: 

     
mag. Zdenka Višnjar   Stanislava Pangerši, direktorica 
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POROČILO
o delu in finančno poročilo Rdeča dvorana ŠRZ v obdobju od 01. 01. 2010  do  31. 12. 2010

Delovanje  Rdeča dvorana ŠRZ Velenje je v letu   2010 potekalo v okviru 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 veliki meri 
moteno zaradi izvajanja gradbenih del ob izgradnji novega nakupovalnega centra pri Rdeči dvorani. Posledice se odražajo na 
večjih stroških obratovanja, precejšnjem negodovanju uporabnikov in obiskovalcev ter  posledično  nekoliko manjšem obisku.

1.Osnovna dejavnost zavoda se je izvajala predvsem v dveh oblikah oziroma     objektih:

a) DVORANA

PREGLEDNICA KORIŠČENJA OBJEKTA DVORANA OD  01.01. DO  31.12.2010 


Poroilo o delu in finanno poroilo Rdea dvorana ŠRZ 

v obdobju od 01. 01. 2010  do  31. 12. 2010

Delovanje  Rdea dvorana ŠRZ Velenje je v letu   2010 potekalo v okviru z nartom dela in 
usmeritvami ob ustanovitvi zavoda. Najveji del dejavnosti je bil namenjen zadovoljevanju potreb 
klubov in društev ter obanov s podroja športnih aktivnosti, istoasno pa smo proste kapacitete 
zapolnili z drugimi dejavnostmi (športnimi, zabavnimi, ostalimi). Tudi v tem obdobju beležimo doloeno 
rast   zanimanja za rekreacijo in športne aktivnosti tako, da so objekti bili dobro zasedeni. Obratovanje 
objektov je bilo veliki meri moteno zaradi izvajanja gradbenih del ob izgradnji novega nakupovalnega 
centra pri Rdei dvorani. Posledice se odražajo na vejih stroških obratovanja, precejšnjem 
negodovanju uporabnikov in obiskovalcev ter  posledino  nekoliko manjšem obisku. 

1.Osnovna dejavnost zavoda se je izvajala predvsem v dveh oblikah oziroma     
objektih: 

a) DVORANA

PREGLEDNICA KORIŠENJA OBJEKTA DVORANA  
OD  01.01. DO  31.12.2010 
NAMEN UPORABE OBJEKTA      SKUPAJ

UR  
PARTER

UR 
  % BALKONI

UR   
    %

REDNA VADBA - ŠPORT– OBINSKI 
PROGRAM

        4318       1834   50      2484     38

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA 
ZVEZA  

          1638       1087   30        551     8

REKREACIJA OBANI, DRUŠTVA –
LASTNI PRIHODKI 

        4.387       781   20     3.606     54

SKUPAJ  :         10.343    3.702   100     6.641   100

KORIŠENJE OBJEKTA – PRIMERJAVA LETO  2009/2010 
NAMEN UPORABE OBJEKTA  SKUPAJ

     UR 2010 
   SKUPAJ
    UR 2009 

          %

REDNA VADBA - ŠPORT– OBINSKI 
PROGRAM

         4.318          4252          102

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA           1638          1602          103
REKREACIJA OBANI, DRUŠTVA –
TEKM.ŠPORT -LASTNI PRIHODKI 

          4.387           3.893          113

SKUPAJ  :   10.343      9.747       107%

KORIŠENJE PARTERJA OD 01. DO 31.12.2010                                                                
2010 ur                        2009 ur Index% 

  REDNA VADBA- OBINSKI POGRAM   1834 1896 99
  TEKMOVALNI ŠPORT – 118 tekem 371 352 106
   TURNIRJI – DRŽAVNA PRVENSTVA, KLUBI         228    201 102
   MOPS NT (98), NTK VETERANI (14), MOPS.(12),FUTSAL Ž.(6),         
   ROKOM.TURN.(24) TURN.V M.NOG.(26), 1 SNL ALL STARS (36) 
   REKREACIJA     176   222 80
  ŠOLSKI ŠPORT    
  TEKMOVANJA     
  - 23 šolskih tekmovanj po programu Športne zveze Velenje  
   in  šol 

59 47 126

  -  poitniški program   60 55 109
   POUK ŠPORTNE VZGOJE  
  - O.Š. Gustav Šilih in ŠC Velenje        968    953 102
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Kot je razvidno iz preglednic korišenja ur je obratovanje dvorane v najveji meri namenjeno  
zadovoljevanju potreb tekmovalnega športa in obanov v raznih oblikah športa in rekreacije ter športne 
vzgoje, saj se dvorana za te namene koristi praktino 16 ur na dan (vse dneve v tednu). Obinski 
program tekmovalnega športa (redna vadba) je udeležen na parterju 50% na balkonih pa 38%, šolski 
šport ( pouk športne vzgoje in programi Športne zveze ) je na parterju udeležen 30% na balkonih  8 % , 
ostale proste kapacitete pa so koristili obani , društva in klubi za izvedbo tekmovanj  na parterju 20% 
in  54%  na balkonih.  

Tudi v letu 2010 je zanimanje za rekreacijo in športne aktivnosti dobro / sicer je opazno nihanje 
navzgor in navzdol/, redni vadbi oz. obinskemu programu športa je zagotovljeno nemoteno delo. 

Po prenovi in razširitvi Rdee dvorane je iz leta v leto opazen tudi porast zanimanja domaih 
reprezentanc za izvedbo priprav. Tako je pri nas trenirala kadetska reprezentanca v rokometu – moški  
ter priprave namiznoteniške reprezentance - mlajše selekcije- moški in ženske. 

Iz navedenega  lahko ugotovimo, da je objekt v povpreju dobro zaseden. Rekreacija na parterju je 
nekoliko upadla v prvem polletju  2010, kar je bila verjetno posledica izgradnje objekta TC-3 ob Rdei 
dvorani. V celotnem letu 2010 celo beležimo 1% porast glede na leto 2009, najve  zaradi izvedbe 
vejega števila turnirjev. Redne vadbe je za 1% manj kot v preteklem letu,  kar je posledica hitrejšega 
zakljuka tekmovalnih sezon in nekaj ve ostalih prireditev ( ne športnega znaaja) 

Poleg  programa redne vadbe smo organizirali še naslednje športne prireditve: 

 Športna tekmovanja:
-  kot so izvajalci smo sodelovali pri izvedbi naslednjih vejih športnih prireditev: 

a) XI. MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V NAMIZNEM TENISU- 2010 
PETROL SLOVENIAN OPEN. V asu od 13. do 17. januarja se je v dvorani v preko 600 
tekmah, pomerilo 300 igralcev in igralk iz celega sveta. Poleg visokega nagradnega sklada je 
pomembno, da si je turnir z vztrajnim in dobrim delom zagotovil tudi udeležbo najvejih 
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  Kotalkališu Velenje. 

c) V letošnjem letu je Združenje prvoligašev I. SNL organiziralo  turnir nogometnih prvoligašev  
ALL STARS 2010 v asu med 08. in 10.01.2010. Tekmovanja se je udeležilo vseh 10 ekip I. 
SNL. 

d) DRŽAVNO PRVENSTVO ZA REKREATIVCE IN VETERANE 17. april 2010 
Kot soorganizator  z NTK TEMPO  96 udeležencev v 7 starostnih kategorijah. 

e) 15. OP PRVENSTVO VELENJA  v namiznem tenisu za rekreativce  3. 10.2010 
46 udeleženec v 7 starostnih kategorijah 

f) 2. NOVOLETNI TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA POKAL MO VELENJE- 11. in  12. 
decembra  smo kot soorganizator pripomogli k izvedbi  turnirja na katerem je sodelovalo 37 
ekip iz cele Slovenije 

Poitniški programi: 

  Skladno s programom dela smo izvedli poitniške programe za uence osnovnih šol in sicer: 

Zimske poitnice: 

Zap. Št. Vsebina Število udeležencev:
1. Šola rokometa za uenke in uence 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 zrano puško 66
7. Rekreativno plavanje 122
 SKUPAJ 957

Poletne poitnice: 

Datumi: od  05. do 15. julij in od 16. do 26. Avgust 2011 -  vsak dan od 17. do 21. ure 
Zap. Št. Vsebine Število udeležencev:
1. Ulina košarka 
2. Frizbi 
3. Rolanje  
4. Mali nogomet 
5. Namizni tenis 
6. Skate 
 Skupaj 600
Košarkarski turnir trojk, 2. ODPRTO ŠPORTNO PRVENSTVO KUNIGUNDA 2010, je potekalo v 
petek, 29.8.2010 ob 17. uri na Kotalkališu Velenje, kot zakljuna prireditev v okviru projekta POLETJE 
NA KOTALKALIŠU 2010 in hkrati otvoritvena prireditev 12. FESTIVALA MLADINSKIH KULTUR 
KUNIGUNDA 2010.  
Denarni sklad turnirja je bil 500 EUR, katerega je prispeval organizator Rdea 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 obine Velenje.  

Jesenske poitnice: 

Zap. Št. Vsebina Število udeležencev:
1. Šola rokometa za uenke in uence 111
2. Šola SQUASH-a 14
3. Rekreativno igranje tenisa 39
4. Šola sinhronega plavanja 18
5. Rekreativno igranje malega nogometa 298
6. Streljanje z zrano puško 56
7. Rekreativno plavanje 135
 SKUPAJ 671

Programe smo izvedli v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje, Športno zvezo Velenje in sodelavci 
– vaditelji oz. trenerji klubov in društev. 

b) BAZEN     
 Poroilo o obisku Pokritega bazena Velenje obsega obdobje od 01. 01. do 31. 12. 2010. 

Sode po obisku, ki je bil sicer nekoliko manjši kot v enakem obdobju  kot v lanskem letu, lahko 
reemo, da smo s prenovo  dosegli dober uinek in da je bila investicija iz tega vidika upraviena. 
Najveji del obiskovalcev – rekreativcev   je obanov  iz Velenja, od tega najve  lanov ŠD Gorenje in 
Premogovnika Velenje. 

Razveseljivo je, da  smo uspeli obdržati veino starih »strank« To so poleg domaih šol in društev, v 
glavnem osnovne šole iz Savinjske: Nazarje, Žalec, Mozirje, Reica ob Savinji, Gornji Grad, Polzela, 
Braslove, Ljubno ob Savinji, Prebold ter Koroške: Mislinja, S. Gradec in  iz sosednjih obin Šoštanj in 
Šmartno ob Paki. 
Omenjene obiskovalce v najveji meri predstavljajo uenci 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 obasno 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 v porastu. 
Kljub solidni  ponudbi in precejšnjim vložkom v promocijo,  se je obisk bazena nekoliko zmanjšal, kar 
verjetno lahko pripišemo trenutnem stanju  oz. krizi. 
Nekoliko pa po izjavah obiskovalcev, na obisk slabo vpliva slabša možnost parkiranja v neposredni 
bližini bazena. Slednje je še posebej motee  za starše, ki vozijo otroke na teaje in treninge, poseben 
problem pa je, da v bližini javnega objekta ni parkiriš za invalide.  
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Poletne poitnice: 

Datumi: od  05. do 15. julij in od 16. do 26. Avgust 2011 -  vsak dan od 17. do 21. ure 
Zap. Št. Vsebine Število udeležencev:
1. Ulina košarka 
2. Frizbi 
3. Rolanje  
4. Mali nogomet 
5. Namizni tenis 
6. Skate 
 Skupaj 600
Košarkarski turnir trojk, 2. ODPRTO ŠPORTNO PRVENSTVO KUNIGUNDA 2010, je potekalo v 
petek, 29.8.2010 ob 17. uri na Kotalkališu Velenje, kot zakljuna prireditev v okviru projekta POLETJE 
NA KOTALKALIŠU 2010 in hkrati otvoritvena prireditev 12. FESTIVALA MLADINSKIH KULTUR 
KUNIGUNDA 2010.  
Denarni sklad turnirja je bil 500 EUR, katerega je prispeval organizator Rdea 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 obine Velenje.  

Jesenske poitnice: 

Zap. Št. Vsebina Število udeležencev:
1. Šola rokometa za uenke in uence 111
2. Šola SQUASH-a 14
3. Rekreativno igranje tenisa 39
4. Šola sinhronega plavanja 18
5. Rekreativno igranje malega nogometa 298
6. Streljanje z zrano puško 56
7. Rekreativno plavanje 135
 SKUPAJ 671

Programe smo izvedli v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje, Športno zvezo Velenje in sodelavci 
– vaditelji oz. trenerji klubov in društev. 

b) BAZEN     
 Poroilo o obisku Pokritega bazena Velenje obsega obdobje od 01. 01. do 31. 12. 2010. 

Sode po obisku, ki je bil sicer nekoliko manjši kot v enakem obdobju  kot v lanskem letu, lahko 
reemo, da smo s prenovo  dosegli dober uinek in da je bila investicija iz tega vidika upraviena. 
Najveji del obiskovalcev – rekreativcev   je obanov  iz Velenja, od tega najve  lanov ŠD Gorenje in 
Premogovnika Velenje. 

Razveseljivo je, da  smo uspeli obdržati veino starih »strank« To so poleg domaih šol in društev, v 
glavnem osnovne šole iz Savinjske: Nazarje, Žalec, Mozirje, Reica ob Savinji, Gornji Grad, Polzela, 
Braslove, Ljubno ob Savinji, Prebold ter Koroške: Mislinja, S. Gradec in  iz sosednjih obin Šoštanj in 
Šmartno ob Paki. 
Omenjene obiskovalce v najveji meri predstavljajo uenci 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 obasno 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 v porastu. 
Kljub solidni  ponudbi in precejšnjim vložkom v promocijo,  se je obisk bazena nekoliko zmanjšal, kar 
verjetno lahko pripišemo trenutnem stanju  oz. krizi. 
Nekoliko pa po izjavah obiskovalcev, na obisk slabo vpliva slabša možnost parkiranja v neposredni 
bližini bazena. Slednje je še posebej motee  za starše, ki vozijo otroke na teaje in treninge, poseben 
problem pa je, da v bližini javnega objekta ni parkiriš za invalide.  
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PREGLED OBISKA  BAZENA ZA OBDOBJE  
OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 
UPORABNIK ŠT. 

VSTOPOV
2010

ŠT. 
VSTOPOV

2009

INDEX
      %

PLAVALNI KLUB –    REDNA VADBA IN  TEAJI 14.953 13.266 113
ŠOLE POUK, TEAJI (od tega brezplano 2962) 8.370 8.747 96
OSTALO -  OBANI  18.621 21.948 85

SKUPAJ  VSTOPOV  41.944               43.961 96

KORIŠENJE OBJEKTA BAZEN – 01.01 DO 31.12.2010 
NAMEN UPORABE KORISTNIKI  % 2010 % 2009
REDNA VADBA  
OBINSKI PROGRAM

PK VELENJE
ŠOLE BREZPLANI TEAJI 

     36
       7

31
       4        

ŠOLSKI ŠPORT  ŠOLE , VVZ – MALA ŠOLA IN ŠPORTNA 
ZVEZA
PLAVALNI TEAJI-PREVERJANJA ZNANJA 
PLAVANJA , POITNŠKI PROGRAM, 
VOD.KOŠAR 

    
    13           15

REKREACIJA PREVENTIVNA REKREACIJA:
Premogovnik, Poklicna gasilska služba 
Gorenje, 
REKREACIJA: 
Obani , 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 TEAJI –šole Velenje, Mozirje, 
Reica, Nazarje, Šoštanj,  ŠZ Slovenj 
Gradec, PK Velenje , Plavalna zveza SLO - 
dojenki
REDNA VADBA : ŠD Celje, PK Neptun    

    11

      
    33

          18
   

          32

SKUPAJ  :       100       100

Obisk objekta po posameznih sklopih: 
BAZEN   76% FITNES STUDIO 11% SAVNA  13% 

c) KOTALKALIŠE 

V letu 2010  smo izvajali najnujnejša vzdrževalna dela na objektu.. Celoten  kompleks smo usposobili 
za izvajanje doloenih programov športnih aktivnosti (programi vrtcev šol in rekreacije) in izvedbo 
poletnih  poitniških prireditev na Kotalkališu. Omenjeni poitniški program izvajamo v sodelovanju z 
MC Velenje in Športno zvezo Velenje. 
Z obstojeim številom zaposlenih ne moremo v celoti kontrolirati dogajanja na objektu, predvsem v 
nonem asu, tako, da je kot tudi ostali del podroja precej pod udarom vandalizma (lom steklovine in 
poškodbe opreme). Rešitev je ograditev objekta v sklopu ureditve obmoja Sonnega parka. 

d) MESTNI STADION VELENJE 

Skladno z dogovorom z ustanoviteljem z Mestnim stadionom  po novem upravlja NK Rudar, ki 
zagotavlja ustrezno kadrovsko zasedbo. Vzdrževanje in obratovanje objekta ja na ustreznem 
kvalitetnem nivoju.
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II. STRANSKE DEJAVNOSTI  

Na podroju zabavnih prireditev so se v dvorani izvedle naslednje prireditve: maturantski ples (3 veeri 
s preko 3000 udeleženci ), 3  koncerti zabavne glasbe, Pustno rajanje za otroke, 
8. Sreanje ebelarjev Slovenije (preko 1000 obiskovalcev).    
Skupno število prireditev je malo veje kot lani v enakem obdobju. 

 Zavod upravlja tudi  z opremo za veje prireditve in jo skladno z dogovorom postavlja ob vejih 
obinskih praznovanjih oz. prireditvah. Proste kapacitete pa trži oz. daje v najem po skoraj celi 
Sloveniji. 
Javni zavodi v MO Velenje so v preteklem letu s skupnimi momi kupili kombinirano vozilo. 
Z vozilom upravlja naš zavod. 

Gostinske usluge, ki jih vršimo v dvorani so dopolnilna dejavnost, ki jo izvajamo ob tekoem 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 Bazenu Velenje – Ana Doberškek s.p.  Velenje. 
Od  leta 1996 imata v našem objektu svoje prostore TIC in MC Velenje, ki ne participirata stroškov 
povezanih z njunim delovanjem. 
Vsi najemniki imajo zaradi omenjenih  aktivnosti na obmoju Rdee dvorane bistveno nižji obisk in tudi 
zmanjšanje najemnine niso sposobni poravnavati. 
Izpad prihodkov iz naslova najemnin zaradi omenjenih težav v letu 2010 znaša  
31.819,80 EUR. 
V obravnavanem obdobju  smo v zavodu izvedli naslednje manjše investicijske vzdrževalne  posege: 

1. Priprava pokritega bazena za  obratovanje v podaljšani sezoni  oz. mali remont strojnice in 
klima naprave starega dela bazena . Dvakrat smo morali izvesti veja investicijsko – 
vzdrževalna dela na klima napravi v starem delu bazena. 

      2.    V dvorani  smo v letu  2010  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. 
  
      3.   V dogovoru z ustanoviteljem smo v letu izvedli še:  
            - preplastitev asfalta kombiniranega igriša pri osnovni šoli Gustava Šiliha, 
            - nadomestna gradnja dveh odbojkarskih igriš v Sonnem parku, 
            - postavitev fitnesa na prostem na otroškem igrišu. 

  Žal nartovane zamenjave klimatske naprave za »stari« del bazena  ni bil izveden, zaradi pritožbe 
enega udeleženca javnega razpisa. Revizijski zahtevek je bil sicer zavrnjen, vendar so postopki trajali 
predolgo in je bila izvedba preložena v leto 2011. 
      
Vse naloge tekoega obratovanja, vzdrževanja, išenja ter izvajanja dela programov smo opravili z 
lastnim kadrom.  V zavodu je zaposlenih 12 delavcev in sicer 8 na objektih (dvorana-bazen) in 4 v režiji  
od tega 1,5 delavca Športne zveze Velenje.  
Službo rednega išenja, reševanja iz vode in inštruktorja fitnesa organiziramo z zunanjimi sodelavci. 

 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. 
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IV. FINANNO POROILO: 

Skladno z doloili zakonodaje so v predloženem finannem poroilu vkljueni vsi prihodki in odhodki, ki 
so nastali v zvezi z opravljanjem osnovne in stranskih dejavnosti. 
Amortizacija  za obravnavano obdobje je  bila obraunana skladno s predpisi. 

Stroški se gibljejo v glavnem v okviru priakovanj oz. zaradi omenjenih posegov so prihodki v 
primerjavi s priakovanji nekoliko manjši. s standardnimi odkloni,  zaradi sezonske narave obratovanja 
objektov s katerimi zavod upravlja. 
Realizacija res ni pri vseh postavkah v višini  letnega narta, vendar odstopanja niso bistveno  veja. 
Plae in ostali prejemki iz delovnega razmerja, ki predstavljajo najveji delež znotraj odhodkov se 
gibljejo v okviru veljavne zakonodaje in skladno s kolektivno pogodbo za negospodarstvo. 
Po skoraj desetih letih je finanni rezultat za leto 2010 negativen. Najpomembnejši vzrok za to  je že 
omenjen izpad prihodkov iz naslova najemnin v višini 31.819,80 EUR. 
Brez tega bi bil rezultat za leto 2010 pozitiven in primerljiv z rezultati zadnjih nekaj let. 



4. april 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 69

              7. seja Sveta Mestne občine Velenje

FI
N

AN


N
O

 P
O

R
O


IL
O

 
za

 o
bd

ob
je

 o
d 

01
.0

1.
20

10
 d

o 
31

.1
2.

20
10

 

  
PR

IH
O

D
K

I 
  

  
re

al
. 1

/2
00

9 
pl

an
 2

01
0 

re
al

.1
/2

01
0 

In
de

x 
20

10
 

de
le

ž 
%

 
in

de
x 

09
/1

0 
  

pr
ih

od
ki

 o
d 

su
bv

en
ci

j i
n 

do
ta

ci
j 

  
45

9.
23

9,
30

57
3.

00
0,

00
42

6.
01

7,
84

74
57

93
1

pr
ih

od
ki

 o
d 

do
ta

ci
j -

 p
la
e

 
  

30
1.

62
2,

41
36

7.
00

0,
00

29
3.

29
8,

92
80

39
97

2
pr

ih
od

ki
 o

d 
do

ta
ci

j -
 m

at
er

ia
ln

i s
tro

šk
i

  
11

1.
01

1,
98

16
3.

00
0,

00
11

0.
59

9,
08

68
15

10
0

3
pr

ih
od

ki
 o

d 
do

ta
ci

j -
 v

zd
rž

ev
an

je
 

  
46

.6
04

,9
1

43
.0

00
,0

0
22

.1
19

,8
4

51
3

47
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
LA

ST
N

I P
R

IH
O

D
K

I 
  

  
31

3.
45

4,
34

29
3.

60
0,

00
29

3.
14

8,
75

10
0

39
94

1
pr

ih
od

ki
 o

d 
na

je
m

ni
n 

  
  

76
.8

99
,5

4
68

.0
00

,0
0

64
.8

19
,9

7
95

9
84

2
pr

ih
od

ki
 o

d 
go

st
in

st
va

 
  

6.
18

8,
27

6.
00

0,
00

7.
62

7,
95

12
7

1
12

3
3

pr
ih

od
ki

 o
d 

vs
to

pn
in

 
  

  
13

7.
79

7,
00

13
5.

00
0,

00
12

1.
30

8,
83

90
16

88

4
pr

ih
od

ki
 o

d 
te

km
ov

an
j 

  
  

32
.5

32
,0

9
29

.0
00

,0
0

43
.5

37
,5

5
15

0
6

13
4

5
pr

ih
od

ki
 o

d 
os

ta
lih

 p
rir

ed
ite

v 
  

21
.4

76
,0

0
20

.0
00

,0
0

24
.6

15
,9

2
12

3
3

11
5

6
pr

ih
od

ki
 z

a 
iz

ve
db

o 
pr

og
ra

m
a 

  
23

.4
13

,6
0

22
.0

00
,0

0
15

.1
53

,9
3

69
2

65
7

pr
ih

od
ki

 o
d 

ob
re

st
i 

  
  

62
6,

95
60

0,
00

17
7,

33
30

0
28

8
pr

ih
od

ki
 - 

ko
m

bi
 

  
  

3.
84

9,
78

5.
00

0,
00

6.
81

5,
47

13
6

1
0

9
os

ta
li 

pr
ih

od
ki

 - 
re

kl
am

e 
  

10
.6

71
,1

1
8.

00
0,

00
9.

09
1,

80
11

4
1

0
10

pr
ih

od
ki

 o
d 

se
jm

ov
 

  
  

  
0,

00
  

0
  

0
  

 
  

  
  

  
  

O
ST

AL
I P

R
IH

O
D

K
I 

 
  

31
5,

77
50

0,
00

25
.0

51
,4

1
50

10
3

79
33

1
pr

ih
od

ki
 o

d 
od

šk
od

ni
n 

  
  

31
5,

77
50

0,
00

41
4,

80
83

0
0

2
pr

ih
od

ki
 o

d 
re

fu
nd

ac
ij 

 
  

  
  

  
  

  
  

3
iz

re
dn

i p
rih

od
ki

  
  

  
0,

00
  

4.
42

0,
86

0
1

0
4

pr
ih

od
ki

 o
d 

pr
oj

ek
to

v 
  

  
  

  
20

.2
15

,7
5

0
3

  

5
pr

ih
od

ki
 o

d 
pr

od
aj

e 
os

no
vn

ih
 

sr
ed

st
ev

 
  

  
  

  
  

  
0

6
pr

ih
od

ki
 o

d 
re

fu
nd

ac
ij 

ŠZ
V 

  
0,

00
0,

00
0,

00
0

0
0

  
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

sk
up

aj
 

  
  

77
3.

00
9,

41
86

7.
10

0,
00

74
4.

21
8,

00
86

10
0

96



                      4. april 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 70 / Številka 05

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

  
O

D
H

O
D

K
I 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
po

ra
bl

je
n 

m
at

er
ia

l 
 

  
26

.5
24

,2
3

33
.0

00
,0

0
20

.7
79

,9
0

63
3

78
  

po
ra

ba
 m

at
er

ia
la

 - 
go

st
in

st
vo

 
  

2.
94

4,
62

3.
00

0,
00

3.
70

7,
24

12
4

0
12

6
  

po
ra

bl
je

na
 e

ne
rg

ija
 

 
  

63
.7

61
,1

1
65

.0
00

,0
0

53
.2

72
,4

3
82

7
84

  
po

ra
bl

je
na

 g
or

iv
a 

  
  

29
5,

92
50

0,
00

98
8,

22
19

8
0

33
4

  
na

do
m

es
tn

i d
el

i 
  

  
52

,0
0

30
0,

00
79

,5
8

27
0

15
3

  
od

pi
s 

dr
ob

ne
ga

 in
ve

nt
ar

ja
 

  
1.

76
3,

86
1.

00
0,

00
1.

63
2,

46
16

3
0

93
  

pr
ev

oz
ne

 s
to

rit
ve

 
  

  
76

4,
88

80
0,

00
93

2,
77

11
7

0
12

2
  

pt
t s

to
rit

ve
 

 
  

34
3,

50
40

0,
00

46
1,

45
11

5
0

13
4

  
st

ro
šk

i z
a 
a

so
pi

se
 in

 s
tro

ko
vn

o 
lit

er
at

ur
o 

1.
40

3,
46

1.
60

0,
00

1.
41

9,
98

89
0

10
1

  
st

or
itv

e 
te

le
ko

m
un

ik
ac

ij 
  

5.
30

5,
49

5.
50

0,
00

5.
85

2,
99

10
6

1
11

0
  

st
or

itv
e 

sp
ro

tn
eg

a 
in

 in
ve

st
ic

ijs
ke

ga
 v

zd
rž

ev
an

ja
63

.3
80

,4
8

61
.0

00
,0

0
61

.7
86

,6
0

10
1

8
97

  
vz

dr
že

va
nj

e 
ko

m
bi

 
  

  
39

7,
18

2.
50

0,
00

26
4,

27
11

0
67

  
st

ro
šk

i n
aj

em
ni

n 
  

  
3.

88
0,

36
1.

80
0,

00
3.

76
5,

68
20

9
1

97
  

st
ro

šk
i r

ek
la

m
e 

in
 p

ro
pa

ga
nd

e 
  

5.
08

7,
32

8.
50

0,
00

4.
78

4,
04

56
1

94
  

ko
m

un
al

ne
 s

to
rit

ve
 

  
  

11
9.

71
6,

55
11

0.
00

0,
00

10
8.

05
0,

20
98

14
90

  
st

ro
šk

i u
po

ra
be

 c
es

t 
 

  
22

2,
02

30
0,

00
21

5,
94

72
0

0
  

dn
ev

ni
ce

 z
a 

sl
už

be
na

 p
ot

ov
an

ja
 

  
26

6,
45

30
0,

00
13

9,
03

46
0

0
  

sl
už

be
na

 p
ot

ov
an

ja
 - 

no
i

tv
e 

  
0,

00
15

0,
00

73
,0

1
49

0
0

  
st

ro
šk

i k
ilo

m
et

rin
e 

  
  

1.
87

9,
70

2.
30

0,
00

2.
82

1,
09

12
3

0
0

  
sl

už
be

na
 p

ot
ov

an
ja

 - 
vs

to
pn

in
e 

  
0,

00
50

,0
0

0,
00

0
0

0
  

st
ro

šk
i c

es
tn

in
e,

 p
ar

ki
rn

in
e 

  
23

0,
20

25
0,

00
22

0,
53

88
0

0
  

hu
m

an
ita

rn
i p

ris
pe

vk
i 

 
  

40
2,

00
40

0,
00

20
0,

00
50

0
50

  
zd

ra
vs

tv
en

e 
st

or
itv

e 
  

  
98

,0
0

1.
00

0,
00

0,
00

0
0

0
  

st
ro

šk
i s

tro
ko

vn
eg

a 
iz

ob
ra

že
va

nj
a 

  
2.

10
2,

69
3.

00
0,

00
1.

05
2,

50
35

0
50

  
sv

et
ov

al
ne

, o
dv

et
ni

šk
e 

in
 d

ru
ge

 s
to

rit
ve

 
2.

27
6,

25
4.

00
0,

00
1.

56
7,

10
39

0
69

  
re

pr
ez

en
ta

nc
a 

 
  

23
9,

17
50

0,
00

47
3,

78
95

0
19

8
  

za
va

ro
va

nj
e 

  
  

15
.5

68
,7

1
17

.0
00

,0
0

17
.4

61
,4

0
10

3
2

11
2

  
za

va
ro

va
nj

e 
ko

pa
lc

ev
 

  
1.

44
8,

40
2.

00
0,

00
1.

70
4,

00
85

0
0

  
st

or
itv

e 
ba

n
ne

ga
 p

ro
m

et
a 

  
34

2,
23

40
0,

00
0,

00
0

0
0

  
pr

ov
iz

ija
 u

jp
 

 
  

51
6,

33
60

0,
00

41
9,

12
70

0
81

  
ad

m
in

is
tra

tiv
ne

 ta
ks

e,
 s

od
ni

 s
tro

šk
i 

  
28

,3
6

50
0,

00
11

6,
03

23
0

0
  

iz
vi

di
 v

od
e 

 
 

  
3.

82
7,

21
5.

00
0,

00
4.

47
0,

24
89

1
11

7
  

st
ro

šk
i t

ek
m

ov
an

j 
  

  
4.

30
5,

89
5.

00
0,

00
3.

47
1,

77
69

0
81



4. april 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 71

              7. seja Sveta Mestne občine Velenje

  
st

ro
šk

i o
st

al
ih

 p
rir

ed
ite

v 
  

4.
64

2,
49

6.
00

0,
00

1.
42

8,
00

24
0

31
  

st
ro

šk
i o

br
at

ov
an

ja
 d

rs
al

iš
a

 
  

  
0,

00
  

0
0

0
  

i
st

iln
i s

er
vi

s 
  

  
38

.0
26

,1
8

58
.0

00
,0

0
53

.3
38

,7
4

92
7

0
  

st
ro

šk
i s

ej
em

sk
ih

 p
rir

ed
ite

v 
  

  
0,

00
  

0
  

0
  

dr
ug

i s
tro

šk
i 

  
  

1.
56

7,
32

3.
00

0,
00

3.
12

1,
73

10
4

0
19

9
  

st
ro

šk
i b

ru
to

 p
la
 

 
  

24
6.

93
1,

57
28

6.
00

0,
00

22
8.

96
6,

39
80

31
93

  
II.

 B
ru

to
 

 
  

  
39

.8
07

,4
2

46
.1

00
,0

0
35

.0
47

,1
3

76
5

88
  

ob
ve

zn
os

ti 
do

 z
ap

os
le

ni
h 

  
20

.5
40

,0
5

35
.0

00
,0

0
19

.9
20

,6
4

57
3

0
  

se
jn

in
e 

 
  

  
38

2,
97

1.
50

0,
00

76
5,

94
51

0
20

0
  

av
to

rs
ki

 h
on

or
ar

 
  

  
50

,0
8

3.
55

0,
00

9.
37

0,
79

26
4

1
18

71
2

  
po

go
db

en
o 

de
lo

 
  

  
  

  
  

  
  

0
  

st
ro

šk
i v

ar
ov

an
ja

 
  

  
4.

18
2,

30
5.

00
0,

00
2.

90
8,

90
58

0
70

  
st

ro
šk

i o
b

as
ne

ga
 d

el
a 

  
25

.0
80

,3
5

25
.0

00
,0

0
24

.9
62

,2
9

10
0

3
10

0
  

st
ro

šk
i r

eš
ev

an
ja

 iz
 v

od
e 

  
31

.1
35

,2
0

33
.0

00
,0

0
26

.1
07

,6
6

79
3

0
  

st
ro

šk
i f

itn
es

 s
tu

di
a 

  
  

11
.2

94
,4

3
15

.0
00

,0
0

11
.2

75
,8

4
75

2
0

  
pr

oj
ek

tn
a 

do
ku

m
en

ta
ci

ja
 

  
6.

65
4,

60
5.

00
0,

00
13

.9
00

,0
0

27
8

  
0

  
st

ro
šk

i o
br

es
ti 

  
  

56
,3

4
1.

10
0,

00
37

8,
91

34
0

67
3

  
st

ro
šk

i o
br

es
ti 

- l
ea

si
ng

 
  

58
3,

49
  

1.
26

4,
31

  
  

21
7

  
ju

bi
le

jn
e 

na
gr

ad
e 

  
  

0,
00

60
0,

00
5.

06
6,

35
0

1
0

  
so

lid
ar

no
st

ne
 p

om
o

i 
  

  
  

60
0,

00
57

7,
51

96
0

0
  

pr
ev

re
dn

ot
ov

al
ni

 p
os

lo
vn

i o
dh

od
ki

 
  

  
  

  
  

  
  

  
od

pi
s 

te
rja

te
v 

do
 k

up
ce

v 
  

  
0,

00
4.

15
3,

39
  

  
0

  
od

pi
s 

os
no

vn
ih

 s
re

ds
te

v 
  

  
  

  
  

  
0

  
am

or
tiz

ac
ija

 
  

  
4.

36
9,

90
5.

00
0,

00
3.

54
7,

80
  

  
0

  
sk

up
aj

 
  

  
76

4.
67

9,
26

86
7.

10
0,

00
74

8.
28

5,
67

86
10

0
98

In
de

x 
20

10
- r

az
m

er
je

 m
ed

 re
al

iz
ac

ijo
 2

01
0 

in
 p

la
no

m
 2

01
0 

de
le

ž 
%

 -p
ro

ce
nt

 v
 s

ku
pn

i r
ea

liz
ac

iji 

Ve
le

nj
e,

 fe
br

ua
r 2

01
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

R
de
a

 d
vo

ra
na

 Š
R

Z 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

ire
kt

or
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ar

ja
n 

Kl
ep

ec
 



                      4. april 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 72 / Številka 05
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LETNO POROČILO 
Lekarne Velenje za leto 2010

1. PREDSTAVITEV
Lekarna Velenje je javni zavod, ki opravlja lekarniško dejavnost 
na področju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine 
Šmartno ob Paki.
Lekarno Velenje je ustanovila Skupščina občine Velenje (Ur. 
vestnik Občine Velenje št. 7/93) za opravljanje lekarniške 
dejavnosti na območju svoje občine. Na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi je Svet Mestne občine Velenje sprejel 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi 
javnega zavoda Lekarna Velenje (Ur. vestnik Mestne občine 
Velenje 1/97). Na podlagi tega odloka opravlja Lekarna Velenje 
lekarniško dejavnost za območje občin: Mestne občine Velenje, 
Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. 
Lekarniško dejavnost ureja Zakon o lekarniški dejavnosti, ki 
jo opredeljuje kot del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja 
preskrbo prebivalstva  ter zdravstvenih in drugih organizacij z 
zdravili. 
Poleg osnovne dejavnosti opravlja lekarna še naslednje 
dejavnosti:
• preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinsko 

tehničnimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi 
za varovanje zdravja,

• preskrbo z veterinarskimi zdravili,
• izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih 

zdravilnih sredstev,
• zdravstveno izobraževalno dejavnost,
• svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil in medicinsko 

tehničnih pripomočkov,
• mentorsko dejavnost.

Javni zavod Lekarna Velenje sestavlja šest organizacijskih enot 
in računovodsko finančna služba. Dežurno službo izvajamo v 
Lekarni Center Velenje za potrebe Šaleške in Zgornje Savinjske 
doline.

1.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH

V Lekarni Velenje je bilo po stanju na dan 31.12.2010 zaposlenih 
45 delavcev. 
Struktura zaposlenih delavcev na dan 31.12.2010 je bila 
naslednja: magistri farmacije specialisti 1,  magistri farmacije 
18, magistri farmacije – pripravniki 1, farmacevtski tehniki 14, 
računovodsko - administrativnih delavcev 4, lekarniški delavci 
7.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010

2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Lekarniško poslovanje je sestavljeno iz storitvenega in maržnega 
sistema. Osnova storitvenega sistema lekarniških storitev je 
vrednost lekarniške enote – storitve, ki je rezultat dogovora med 
lekarnami, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Ministrstvom za zdravje. Izdajanje zdravil in s tem povezane 
storitve lekarn je v osnovi financirano preko sistema količnikov 
in vrednosti točk. Ti so opredeljeni v tako imenovani Zeleni 
knjigi iz leta 1982 oziroma enotnemu sistemu zdravstvenih 
storitev in s samoupravnim sporazumom o njegovi uporabi v 
svobodni menjavi dela. Poleg določil Zelene knjige je potrebno 

upoštevati pogodbene popravke. Ta sistem se uporablja tudi 
pri zaračunavanju zavarovalnicam, ki nudijo prostovoljna 
zdravstvena zavarovanja.
Storitveni sistem uporabljamo: pri izdaji zdravil, ki se uporabljajo 
samo v lekarni, izdaji magistralnih pripravkov in galenskih 
izdelkov ter pri magistralnemu in galenskemu delu.
Maržni sistem uporabljamo pri ostalem poslovanju. Po sklepu 
Sveta zavoda uporabljamo znižano maržo za adaptirana 
otroška mleka, merilce krvnega pritiska in merilce krvnega 
sladkorja.

2.1.1.  REALIZACIJA PROGRAMA

Realizacijo programa primerjamo z letom 2009 in s planom za 
leto 2010.
Plan storitev, ki obsega pripravo in izdajo zdravil na recept v 
breme ZZZS, je bil določen s pogodbo z ZZZS, usklajeno s 
Splošnim dogovorom za leto 2010.
Izhodišče za plan 2010 je bilo realizirano število storitev v letu 
2009, to je 280.713 točk. 
V letu 2009 nam je ZZZS priznal 26,28 delavcev iz ur, v letu 
2010 pa 26,86. 
Posebej nam je bilo priznano 4.504 ur dežurstva.
Plan storitev do ZZZS je bil realiziran. V breme ZZZS je bilo v 
letu 2010 opravljenih 299.617 točk, kar je 2,62 % več kot v letu 
2009.
Vseh storitev je bilo opravljenih 384.103 točk, kar je za 1,04 % 
več kot v letu 2009.
Zdravila smo izdali na 413.935 receptov, kar je za 2,1 % več 
kot v letu 2009.

V letu 2010 smo v Lekarni Velenje opravili za 1,3 % več storitev 
kot v letu 2009. 
V Lekarni Center Velenje je bilo število manjše za 7,2 %, v 
Lekarni Šoštanj večje za 10,4 %, v Lekarni  Šmartno ob Paki 
večje za 3,8 %  in v Lekarni Kersnikova Velenje manjše za 2,6 % 
in v Lekarni Cankarjeva manjše za 0,80 %. Obseg opravljenih 
storitev v letu 2010 v Lekarni Trebuša Velenje ni mogoče 
primerjati z letom 2009, saj smo to lekarno odprli šele v drugi 
polovici meseca septembra 2009. Gibanje števila doseženih 
storitev in prodaje ostalega blaga v Lekarni Trebuša Velenje 
kaže stalno rast. Skupno število točk pri zdravilih na recept 
se je povečalo za 2,62 %, pri zdravilih brez recepta pa se je 
zmanjšalo za 4,18 %. Tudi pri izdaji zdravil na naročilnico se je 
število točk zmanjšalo za 1,07 % v primerjavi z letom 2009. 

2.1.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN 
OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH
Investicije v letu 2010 po enotah:

Lekarna Center Velenje:     
telefonska centrala, računalniška oprema, stoli,  klima 
naprava, mešalec za mazila, oglasni tabli, dodelava programa 
za registracijo delovnega časa, potrebna tekoča investicijska 
vlaganja.

Lekarna Cankarjeva Velenje:     
predalniki za zdravila, omara za zdravila, registrirna ura, 
dodelava programa za registracijo delovnega časa, potrebna 
tekoča investicijska vlaganja.
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Lekarna Kersnikova Velenje:   
računalniška oprema, telefonska centrala, stoli, registrirna ura, 
faks, voziček, dodelava programa za registracijo delovnega 
časa, potrebna tekoča investicijska vlaganja.

Lekarna Trebuša:                       
oglasna tabla na zunanji fasadi, registrirna ura, faks, dodelava 
programa za registracijo delovnega časa.

Lekarna Šoštanj:
računalniška oprema, faks, izdajnega pult, registrirna ura, 
dodelava programa za registracijo delovnega časa, prenova 
fasade in strehe, napisna tabla, potrebna tekoča investicijska 
vlaganja.

Lekarna Šmartno ob Paki: 
računalniška oprema, registrirna ura, dodelava programa za 
registracijo delovnega časa, telefonska centrala, stoli, potrebna 
tekoča investicijska vlaganja.

Uprava Lekarne Velenje:
omara za arhiv, menjava vrat in podbojev, programska 
oprema.

Skupno stroškovno mesto:
strežnik, programska oprema za zaščito omrežja pred 
neželenimi vdori.

Vse investicije smo izvedli v skladu s planom, ki ga je potrdil 
Svet zavoda.

2.1.3. ZAPOSLENOST

V letu 2010 ni bilo večjih sprememb na področju kadrovske 
strukture. Ker se je konec leta 2009 redno upokojila ena 
farmacevtska tehtnica in ena invalidsko upokojila za polovični 
delovni čas, smo zaposlili eno farmacevtsko tehnico. Med 
zaposlenimi je pet delavk invalidk druge stopnje s polovičnim 
delovnim časom in ena invalidka tretje stopnje. Povprečna 
starost strokovnih delavcev je 41 let, računovodsko-
administrativnih delavk 50 let in lekarniških delavk 45 let.
Vseh boleznin je bilo 2,11 %, od tega boleznin do 30 dni 1,83 
%, poškodb izven dela 0,11%, boleznin nad 30 dni 0,13 % in 
nege 0,04 %. V primerjavi s preteklim letom je bila odsotnost 
zaradi boleznin nekoliko nižja. Odsotnost delavcev smo v 
večini primerov rešili s prerazporeditvami znotraj enot in med 
enotami.
Zaposleni so opravili 5,44 % nadur, od tega 5,01 % v dežurstvu. 
Ostale nadure so bile opravljene zaradi popisov zalog zdravil in 
ostalega blaga ter nadomeščanja odsotnosti delavcev zaradi 
bolniške odsotnosti. 
Počitniško delo smo omogočili 4 študentom farmacije. 

2.1.4. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Vsi strokovni in računovodsko administrativni delavci smo se 
udeleževali raznih oblik strokovnega izobraževanja, tako v 
smislu utrjevanja kot tudi izpopolnjevanja znanja. Strokovna 
izpolnjevanja smo izvajali v skladu z Letnim planom strokovnega 
izpopolnjevanja za leto 2010. Pri tem smo upoštevali določila 
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva ter Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki določa 
minimum strokovnega izpopolnjevanja.
Udeleževali smo se predavanj in učnih delavnic, ki jih je 
organizirala Lekarniška zbornica Slovenije, Fakulteta za 
farmacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, Zdravniška društva,  
Slovensko homeopatsko društvo, Zveza računovodskih in 
finančnih delavcev Slovenije ter drugi izobraževalni centri. 
Za vse strokovne delavce smo v okviru zavoda izvedli 
izobraževanje s področja komunikacije s strankami.
Homeopatija ni vključena v redni študij farmacije. Tudi v tem 
letu so se magistre farmacije izobraževale na tem področju. V 
letu 2010 sta zaključili osnovno izobraževanje iz homeopatije 
še dve magistri farmacije. Izobraževanje iz homeopatije je tako 
zaključilo že deset magister farmacije. 
Da bi lahko zagotavljali kvaliteto praktičnega usposabljanja 
dijakov in študentov ter pripravnikov, se mentorji redno 
udeležujejo izobraževanj za pridobitev znanj s tega področja v 
okviru Lekarniške zbornice Slovenije in Fakultete za farmacijo. 
Magistre farmacije so se udeležile povprečno 13 različnih oblik 
izobraževanja, farmacevtski tehniki 6, računovodske delavke 
pa po 4 različne oblike izobraževanja.
V skladu z interesi in možnostmi zavoda podpiramo tudi 
izobraževanje ob delu.
Ena magistra farmacije je v letu 2010 uspešno zaključila 
specializacijo iz lekarniške farmacije na Fakulteti za farmacijo. 
Ena magistra farmacije nadaljuje s podiplomskim magistrskim 
študijem na Fakulteti za farmacijo in ena magistra s podiplomskim 
magistrskim študijem iz ekonomike in managementa v 
zdravstvenem varstvu na Ekonomski fakulteti. 
O izbiri izobraževanj sta  presojala strokovni svet in vodstvo 
zavoda glede na potrebe in možnosti zavoda.

2.1.5. OBVEZNA PRAKSA IN PRIPRAVNIŠTVO

Ministrstvo za zdravje je Lekarni Velenje na osnovi kriterijev 
dodelilo naziv Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka 
dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa 
farmacevtski tehnik in študentov univerzitetnega študijskega 
programa farmacija.
V letu 2010 je po pogodbi o praktičnem usposabljanju študentov 
obvezno prakso opravljal en študent 10. semestra Fakultete za 
farmacijo. Praktično usposabljanje študentov poteka v lekarnah 
4 mesece in pol. Po pogodbi o izvajanju delovne prakse za 
dijake smo v letu 2010 omogočili obvezno prakso dvema 
dijakinjama Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
Opravljanje pripravništva smo omogočili eni pripravnici 
z nazivom magister farmacije in eni pripravnici za poklic 
farmacevtski tehnik. V letu 2010 je v Lekarni Velenje zaključila 
pripravništvo z opravljenim strokovnim izpitom ena pripravnica. 
Pripravništvo za magistre farmacije in farmacevtske tehnike 
traja 6 mesecev. Pripravnici sta bili zaposleni za določen čas do 
opravljanja strokovnega izpita. Strošek dela pripravnikov nam 
povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Štipendijo prejema ena študentka farmacije, v letu 2010 nismo 
razpisali novih štipendij.

2.1.6. OSTALE AKTIVNOSTI

V letu 2010 smo zaključili aktivnosti pri uvajanju Sistema 
vodenja  kakovosti ISO 9001:2008 in v decembru prejeli 
certifikat. Pridobljen certifikat za standard ISO 9001 nam 
daje dodatno možnost in zavezo k nenehnemu izboljševanju 
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poslovnih procesov s ciljem izpolnjevati pričakovanja in zahteve 
uporabnikov naših storitev.
Da bi ugotovili obstoječo stopnjo zadovoljstva uporabnikov 
s storitvami naših lekarn, smo ponovno izvedli raziskavo 
Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami lekarn.  V 
raziskavi so bile zajete vse lekarniške enote. V letu 2010 so nas 
anketirani ocenili še bolje kot v prejšnjem letu. Odnos strokovnih 
delavcev in njihovo strokovnost so anketiranci ocenili visoko, 
zadovoljni so tudi z urejenostjo lekarn. Pohvalili so pestrost 
ponudbe. Mnenja in pripombe anketiranih uporabnikov bomo 
upoštevali pri razvojnih usmeritvah zavoda in zagotavljanju 
kvalitete storitev, ki so pogoj za zadovoljstvo uporabnikov. 
Redno sodelujemo pri izobraževanju učencev višjih razredov 
osnovne šole v smeri spoznavanja farmacevtske stroke in 
poklicev na tem področju.  Boljše poznavanje stroke in še 
posebej lekarniške dejavnosti pomembno prispeva k ugledu 
dejavnosti.
Ob 6. Dnevu slovenskih lekarn smo se vključili v aktivnosti, 
ki jih je vodilo Slovensko farmacevtsko društvo. Aktivno smo 
sodelovali pri projektu Tedni zdravja v lekarnah, ki poteka v 
okviru Lekarniške zbornice Slovenije. Na izbrane teme smo 
pripravljali članke in jih objavljali v lokalnih medijih in na svoji 
spletni strani. Izbrane teme s področja zdravja so namenjene 
širšemu krogu ljudi v smislu prepoznavanja, možnosti preventive 
in zdravljenja s poudarkom na samozdravljenju.
Zaposleni smo se skozi vse leto aktivno vključevali v delo 
Slovenskega farmacevtskega društva ter v organe in komisije 
Lekarniške zbornice Slovenije. Na takšen način sodelujemo 
pri razvoju lekarniške stroke, pridobljeno znanje pa aktivno 
vključujemo v svoje delo.
Svet zavoda je imel v letu 2010 pet rednih sej. Poleg področja 
rednega dela je svet zavoda obravnaval tudi poslovne čase 
lekarn ter spremembe in dopolnitve Statuta Lekarne Velenje. 
Člani sveta zavoda so s svojim konstruktivnim delom veliko 
pripomogli k uspešnemu delovanju zavoda. Strokovni 
svet se je sestal petkrat. Na sejah strokovnega sveta smo 
obravnavali strokovne, organizacijske in kadrovske zadeve. 
Svet delavcev je imel eno sejo, na kateri je obravnaval plan 
koriščenja preventivnega medicinskega oddiha in koriščenja 
počitniških enot. Kot zelo dobro ocenjujem tudi sodelovanje 
vodstva s predstavniki sindikata Sifarm in Sindikata zdravstva 
in socialnega varstva. 
Kljub zmanjšanim prilivom finančnih sredstev za opravljanje 
lekarniške dejavnosti s strani zdravstvenih zavarovalnic in 
zmanjšanju kupne moči naših uporabnikov je Lekarna Velenje 
poslovno leto 2010 zaključila zelo uspešno. To se odraža v 
obračunu prihodkov in odhodkov. Poleg osnovnega poslovanja 
dajemo vseskozi velik poudarek strokovnosti in kakovosti 
naših storitev. Pravilno usmeritev delovanja zavoda nam 
poleg finančnih rezultatov potrjuje tudi anketa o zadovoljstvu 
uporabnikov z našimi storitvami in anketa o zadovoljstvu 
zaposlenih v Lekarni Velenje. Zaostrene razmere nedvomno 
vplivajo na organizacijsko klimo v zavodu. Kljub temu pa so 
zaposleni v anketi razmere v zavodu v letu 2010 ocenili bolje 
kot v prejšnjih letih. K uspešnemu rezultatu so s pripadnostjo 
stroki in pripravljenostjo za spremembe pri delu prispevali vsi 
zaposleni.

2.2. PROGRAM DELA ZA LETO 2011

Osnovna dejavnost javnega zavoda Lekarna Velenje ostaja v 
skladu z aktom o ustanovitvi in našim poslanstvom učinkovita 

in uspešna oskrba prebivalcev s kakovostnimi, varnimi in 
učinkovitimi zdravili ter skrb za njihovo varno in pravilno 
uporabo. 
Plan storitev, ki obsega pripravo in izdajo zdravil v breme ZZZS, 
bomo izvajali v skladu s pogodbo ter Splošnim dogovorom za 
pogodbeno leto 2011. Splošni dogovor za leto 2011 določa, da 
bo vrednost točke vse leto enaka in se torej ne bo spreminjala. 
V prejšnjih letih se je vrednost točke tekom leta spreminjala 
glede na število opravljenih točk v lekarniški dejavnosti. 
Osnova za plan je realizacija opravljenih storitev v letu 2010.  
Glede na trenutni položaj ZZZS in gospodarski položaj v državi 
in svetu, lahko pričakujemo enak ali nekoliko manjši priliv 
sredstev s strani zdravstvenih zavarovalnic kot so trenutna 
predvidevanja. Zaradi slabših gospodarskih razmer v lokalnem 
okolju, moramo pri planiranju za leto 2011 upoštevati tudi 
manjšo kupno moč uporabnikov naših storitev.
Zaradi prizadevanj za znižanje stroškov za zdravstveno varstvo 
predvidevamo, da število receptov ne bo več naraščalo s takim 
trendom kot v preteklih letih, zdravniki pa bodo predpisovali 
cenejša zdravila. V letu 2010 so se cene zdravil na recept nižale 
tekom celega leta. Predvidevamo, da se bo takšna politika 
nadaljevala tudi skozi leto 2011. Po drugi strani pa prihaja na 
trg veliko novih zelo dragih zdravil, ki pomenijo za lekarno večji 
strošek. 
V letošnjem letu je predvidena sprememba temeljnih aktov, 
ki urejajo področje zdravstvene dejavnosti in s tem tudi 
lekarniške dejavnosti. Še vedno niso dogovorjene usmeritve 
glede spremembe sistema financiranja lekarniške dejavnosti. 
Spremembo modela financiranja lekarn ocenjujemo kot nujno, 
saj normativi iz Samoupravnega sporazuma o enotnem seznamu 
storitev in njegovi uporabi v svobodni menjavi, ki so podlaga za 
izračun vrednosti lekarniških storitev, ne ustrezajo financiranju 
celovite dejavnosti lekarn na področju javne službe. Kalkulativni 
elementi za izračun lekarniške točke ne ustrezajo več, saj se je 
od leta 1982 močno spremenila izobrazbena struktura ter način 
in zahtevnost opravljanja lekarniške dejavnosti. Pričakujemo, 
da bo nov sistem financiranja objektivno ovrednotil naše delo 
ter omogočil vzdrževanje primernih zalog zdravil. 
V zadnjem letu se je povečala prodaja zdravil brez recepta in 
ostalega blaga preko spleta in v specializiranih trgovinah. S 
kvalitetnim strokovnim delom in z zaupanjem pri uporabnikih 
se bomo trudili ohraniti večji del prodaje teh zdravil v lekarnah. 
Veliko pozornost bomo namenili tudi ponudbi medicinskih 
pripomočkov ter ostalega blaga in s tem povečanju prihodkov 
na trgu.
Da bi lahko prebivalcem nudili celovito oskrbo z zdravili in 
medicinsko tehničnimi pripomočki, bomo tako kot do sedaj 
vzdrževali primerno zalogo zdravil in medicinsko tehničnih 
pripomočkov.
Zaposlovanje in štipendiranje.
Zaradi predvidenih daljših odsotnosti bomo zaposlili eno 
magistro farmacije in eno farmacevtsko tehnico za določen 
čas. Sicer v letu 2011 ne predvidevamo dodatnih zaposlitev 
razen v primeru trajnih odhodov in začasnih daljših odsotnosti. 
V primeru krajših odsotnosti in povečanega obsega dela bomo 
razmere urejali s prerazporeditvijo zaposlenih med enotami ali 
delom preko polnega časa. Vse morebitne zaposlitve planiramo 
kot zaposlitve za določen čas. V primeru izpolnjevanja pogojev 
bo štipendijo prejemala naprej študentka farmacije, ki je bila 
izbrana na razpisu za dodelitev štipendije.
Dežurno  službo bomo v dogovoru z ZZZS še naprej izvajali v 
Lekarni Center Velenje za potrebe Šaleške in Zgornje Savinjske 
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doline. 
Strokovno izobraževanje je nujno za pravilno in kakovostno 
izvajanje našega dela, zato bomo izobraževanje omogočali 
in ga podpirali kot že do sedaj. Izobraževanje bomo izvajali 
na podlagi plana, potrjenega s strani Strokovnega sveta. 
Vključevali se bomo v organizirane oblike izobraževanja in 
nadaljevali z rednimi internimi predavanji. Zagotoviti pa je 
potrebno prenos pridobljenih znanj na vse strokovne delavce. 
Poleg znanj s področja farmacije in medicine, moramo veliko 
pozornost nameniti tudi izobraževanju, ki bo pripomoglo k boljši 
komunikaciji s strankami. Znanj s področja komunikologije 
tekom šolanja oziroma študija strokovni delavci ne dobijo dovolj. 
Na področju zakonodaje s področja delovanja zavoda prihaja 
do številnih sprememb, zato je nujno tudi stalno izobraževanje 
računovodsko administrativnih delavcev.
Poslovni čas lekarn bomo v soglasju z ustanoviteljem in občino, 
kjer ima sedež lekarna, prilagajali delovnemu času ambulant in 
potrebam prebivalcev. V letu 2011 trenutno ne predvidevamo 
sprememb poslovnega časa naših lekarn.
Kot do sedaj, bomo dijakom Srednje šole za farmacijo in 
študentom Fakultete za farmacijo s stalnim bivališčem na 
območju MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob 
Paki omogočili opravljanje obvezne prakse. Pripravništvo bomo 
farmacevtskim tehnikom in magistrom farmacije omogočali 
glede na kadrovske možnosti zavoda. 
Poleg rednega dela v skladu s planom se bomo v lokalni 
skupnosti vključevali v aktivnosti na področju krepitve in 
varovanja zdravja ter osveščanja javnosti v smeri pravilne 
in varne uporabe zdravil ter ostalih pripravkov, ki vplivajo na 
zdravje.
Uvedba sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 nam bo 
povečala možnosti spremljanja in izboljševanja kakovosti 
storitev in učinkovitosti poslovanja. Takšno delo je osnova 
za ravnanja v smeri zahtev in pričakovanj uporabnikov ter 
zadovoljstva zaposlenih. V letu 2011 načrtujemo aktivnosti za 
uvajanje Sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 
ter Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu 
BS OHSAS 18001. Vključitev vidika varnosti in zdravja pri delu 
ter  ključnih elementov sistema ravnanja z okoljem v sistem 
vodenja kakovosti bo povečala učinkovitost in uspešnost 
zavoda, povečala zaupanje javnosti ter še izboljšala delovne 
razmere zaposlenih.

2.2.1.  PLAN INVESTICIJ V LEKARNI VELENJE V LETU 
2011

Lekarna Center Velenje:
agregat, mešalci za mazila, računalniška oprema, programska 
oprema, ograja ob lekarni, voziček.

Lekarna Cankarjeva Velenje: 
defibrilator, računalniška oprema, nadstrešek, sesalec.

Lekarna Kersnikova Velenje:
računalniška oprema, programska oprema.

Lekarna Trebuša Velenje:
računalniška oprema, merilec krvnega tlaka za stranke.

Lekarna Šoštanj:
računalniška oprema, programska oprema, tiskalnik, hladilnika, 
voziček.

Lekarna Šmartno ob Paki:
mešalec za mazila, računalniška oprema.

Uprava Lekarne Velenje:
varnostna omara za arhiviranje, uničevalec dokumentacije, štiri 
računski strojčki.

Skupno stroškovno mesto:
računalniška oprema, postavitev intranetnega informacijskega 
portala.

Velenje, 18.2.2011                                                             

Direktorica:
                                                             Sabina Grm, mag.farm.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010

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

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih 
aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2010 zmanjšala za 
255.614 EUR  sedanja vrednost znaša 15.441 EUR.
Ta sredstva so se zmanjšala zaradi prenosa usredstvenih 
stroškov naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva iz konta 
004 na konto 043. To je bilo potrebno preknjižiti na osnovi 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske porabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list štev. 58/2010). Dolgoročne 
premoženjske pravice so se povečale zaradi vlaganj v 
programsko opremo (računalniško programsko opremo in 
programska oprema za registrirno uro).

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005) 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2010 povečala za 
1,4 % in znaša 980.851 EUR. 
Odpisana vrednost nepremičnin znaša  324.156 EUR, sedanja 
vrednost pa 656.695 EUR.
Vrednost nepremičnin se je povečala zaradi sofinanciranja 
prenove Zdravstvene postaje Šoštanj v vrednosti 12.184,63 
EUR in prenove dela strehe v vrednosti 1.748,00 EUR v Lekarni 
Šoštanj.
V poslovnih knjigah so knjižene nepremičnine posameznih 
poslovnih enot skupaj s stavbo, razen Lekarne Kersnikova 
Velenje, kjer je funkcionalno zemljišče knjiženo posebej.
Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno 
dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski 
dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne 
osebe zavoda Lekarne Velenje. 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva (AOP 006 in 007)
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
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sredstev se je v letu 2010 povečala za 30,6 % in znaša 
1.229.225 EUR. Odpisana vrednost znaša 802.256 EUR, 
sedanja vrednost znaša 426.969 EUR.
Ta vrednost se je povečala zaradi prenosa usredstvenih 
stroškov naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva iz konta 
004 na konto 043 in sicer za vrednost 270.551 EUR, ter za 
vlaganja v računalniško opremo in v table za označevanje 
Lekarne Velenje.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
Vrednost dolgoročnih finančnih naložb se ne spreminja, 
ker ta naložba v delnice ne kotira na borzi in ni znana njena 
poštena vrednost. Število teh delnic NLB, d.d. je 240, njihova 
knjigovodska vrednost znaša 11.288 EUR. Enaka vrednost 
naložb je knjižena v breme virov sredstev na kontu 981.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 
009)
Dolgoročno danih posojil in depozitov Lekarna Velenje nima.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 
010)
Dolgoročne terjatve iz poslovanja ni.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive 
vrednostnice (AOP 013)
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice 
znašajo na dan 31.12.2010 4.700 EUR, kar je v skladu z 
blagajniškim maksimumom. (Pravilnik o plačevanju z gotovino 
in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 103/2002, 
141/2006)

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2010 
33.138 EUR, katera so v mejah nujne likvidnosti.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 262.715 EUR. Stanje 
terjatev predstavlja 1,97 % celotnega prihodka, kar pomeni, da 
se le te poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki.
Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Dani predujmi znašajo 3.016 EUR. To so razmejeni stroški na 
eno ali dve leti.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2010 
2.220.000 EUR
Kratkoročne finančne naložbe nastanejo kot višek denarnih 
sredstev na računu med obdobjem plačil in nakazil na naš 
račun. Ti depoziti so vezani na kratki rok in po najugodnejši 
obrestni meri, ki je takrat na trgu. 

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 
019)
Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2010 
16.974 EUR in sicer kratkoročne terjatve za obresti v višini 

4.683 EUR in plačilne kartice v višini 12.291 EUR zapadle v 
januarju     2011.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2010 70.207 
EUR. 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2010 ni.
C) ZALOGE 

Stanje zalog na dan 31.12.2010 znaša 1.014.044 EUR.
Zaloge zadoščajo v povprečju za 30 dnevno poslovanje in se 
vodijo po zadnji nabavni ceni.
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 
in varščine (AOP 035)
Stanj kratkoročnih obveznosti za predujme in varščin na dan 
31.12.2010 Lekarna Velenje nima.
                                     
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 
036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 
31.12.2010 190.251 EUR in se nanašajo na
obveznost za izplačilo plač za mesec december 2010. 
Obveznost do zaposlenih je bila v celoti
poravnana 7. januarja 2011. 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
(AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 
31.12.2010 112.086 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 30 
dni, v skladu s plačilnimi pogoji zavoda, kar pomeni, da pri 
plačilu računov koristimo kasa skonto, to je plačilo v 15. dneh 
od izstavitve računa.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
(AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na 
dan 31.12.2010 52.248 EUR in se nanašajo na naslednje 
obveznosti:
                                
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta (AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta znašajo na dan 31.12.2010 6.182 EUR in se nanašajo 
na naslednje obveznosti:

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 
040)
Kratkoročnih prejetih posojil Lekarna Velenje nima.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 
041)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja ni. 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
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Na kontih pasivnih časovnih razmejitev ostaja premija dodatnega 
pokojninskega zavarovanja,  plačana v mesecu januarju 2011.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite 
Dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev nimamo.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije 
imamo obračunane prispevke za invalide nad kvoto, kateri 
se ne plačajo – smo oproščeni po Zakonu o zaposlovanju 
invalidov. Ta sredstva v višini 57.935 EUR so namenjena za 
izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih invalidov. Ta sredstva 
bomo v letu 2011 namenili za investicije za izboljšanje delovnih 
pogojev delovnih invalidov.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti 
Dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2010 Lekarna 
Velenje nima.  

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna sredstva 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2010 1.609.403 EUR.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne 
naložbe
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 11.288 
EUR.
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim 
stanjem na kontih skupine 06+07+08 (AOP 008+009+010).
Konti skupine 985- presežek prihodkov nad odhodki znaša 
3.322.093 EUR.

Stanje na kontih skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev 
za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju v skladu s 
Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. 
členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 
134/2003). Izpis podatkov, ki se usklajujejo, vsebuje podatke 
o stanju obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 
31.12.2009,  povečanja in zmanjšanja osnovnih sredstev v teku 
leta 2010.  
Na kontih izvenbilančne evidence je bančna garancija v 
vrednosti 10.000 EUR od WG Projektiranje, d.o.o., Ljubljana.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV 

Celotni prihodki, doseženi v letu 2010, so znašali 13.361.665 
EUR  in so bili za 2,5 % višji od doseženih v letu 2009 in za 0,4 
% višji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,5 %, finančni prihodki 
0,3 %, drugi prihodki 0,2 %.
Finančni prihodki so znašali 42.275 EUR, ki smo jih prejeli iz 
naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih 
sredstev.
Drugi prihodki so znašali 17.255 EUR. To so refundacije 
pripravnikov, prihodki iz preteklih let.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2010, so znašali 13.179.282 

EUR in so bili za 3,6 % višji od doseženih v letu 2009 in za 0,8 
% višji od načrtovanih.

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2010 
znašali 11.509.611 EUR in so bili za 3,2 % višji od doseženih 
v letu 2009 in za 0,9 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih 
odhodkih znaša 87,3%. 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2010 znašali 1.574.822 EUR in 
so bili za 8,7 % višji od doseženih v letu 2009 in za 2,9 % višji 
od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 11,9.%. V 
stroške dela smo v letu 2010 za izplačilo delovne uspešnosti 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu vključili 70.000 
EUR sredstev. Ta višina sredstev je nastala kot razlika med 
dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
pri izračunu v obrazcu »Elementi za določitev dovoljenega 
obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na tru za leto 2010. Ta sredstva bomo izplačali 
v letu 2011.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 
2010 je znašalo 45 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2009 
povečalo za 2 zaposlena oz. za 4,6 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.187 EUR, katera se je 
povečala za 4,7 % v primerjavi z letom 2009.
V preteklem letu je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni 
dopust na delavca. 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE so v letu 2010 znašali 71.397 
EUR in so bili za 3,3 % višji od doseženih v letu 2009 in za 16,0 
% nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih 
odhodkih znaša 0,5 %. V tem delu amortizacije so vključeni tudi 
odpisi drobnega inventarja.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 
146.628 EUR: 
- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 66.797 

EUR (končni rezultat skupine 462), 
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za 

sredstva prejeta v upravljanje, znaša
79.831 EUR (podskupina 980). 
 
4.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2010 
obračunan v znesku 87 EUR in sicer je 99,6 % manjši kot v 
letu 2009. Vzrok je nov Pravilnik o pridobitni in nepridobitni 
dejavnosti, kjer je javna služba izločena iz obdavčitve in 
olajšave priznane pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb 
se upoštevajo v celoti.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2010 obračunani v 
znesku 23.141 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni 
izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 182.296 EUR. 
Doseženi poslovni izid je za  23,30 % nižji od doseženega v 
preteklem letu in za 40,9 % manjši od planiranega. Vzrok za 
nižji presežek prihodkov nad odhodki je vrednosti 70.000 EUR 
stroškov za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu, katera je vključena v leto 2010.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov 
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določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.
Presežek prihodkov na odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 114.805 EUR. Ta presežek je rezultat razhajanj med prilivi in 
odlivi ter obračunano realizacijo in stroški med obdobji.

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
V Izkazu finančnih terjatev in naložb je prikazano samo dano posojilo Mestni občini  Velenje v vrednosti 700.000 EUR, katero je 
bilo konec leta 2010 tudi v celoti vrnjeno.
 
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje samo presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 114.805 EUR iz 
izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 
 
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah  
 Poslovni izid, dosežen v letu 2010 pri izvajanju javne službe, znaša 5.846 EUR, iz naslova  
 izvajanja tržne dejavnosti pa 176.450 EUR.

 Datum: 18.02.2011

Pomočnik direktorja za finance:            Direktorica:
Jelka Štorgelj, oec.                                   Sabina Grm, mag.farm.
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FINANNI NART LEKARNE VELENJE ZA LETO 2011 

VSEBINA PLAN 
  2011 v  EUR 

Prihodki poslovanja 13.620.000

Finanni prihodki 40.000

Drugi prihodki 10.000

CELOTNI PRIHODKI 13.670.000

Stroški blaga, materiala in storitev 11.850.000

Stroški dela 1.500.000

Amortizacija 80.000

Rezervacije 0

Davek od dobika 5.000

Ostali drugi stroški 26.000

Finanni odhodki 60

Drugi odhodki 1.571

Prevrednotovalni posl.odhodki 0

CELOTNI ODHODKI 13.462.631

PRESEŽEK PRIHODKOV 207.369

PRESEŽEK ODHODKOV 

Povpreno število zaposlenih 46

na podlagi delovnih ur 

Število mesecev poslovanja 12

Velenje, 18.02.2011             Direktorica 
                   Sabina Grm, mag.farm. 
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POROČILO

o poslovanju Ljudske univerze Velenje v letu 2010

UVOD

Ljudska univerza Velenje je v poslovnem letu 2010 dobro nadaljevala zastavljeno delo. Vse aktivnosti, naloge in zastavljene cilje 
smo se trudili doseči, na nekaterih programskih nalogah pa smo celo presegli zastavljen plan.

Poslovno leto 2010 je bilo glede statusnih in kadrovskih vprašanj za Ljudsko univerzo Velenje pestro, na finančnem področju 
pa stabilno. Izredno razgibano pa je bilo poslovno leto tudi na področju sistemskih, pravnih in strokovnih vprašanj področja 
izobraževanja odraslih.

V poslovnem letu 2010 smo izvedli in presegli programske naloge in finančno realizacijo:

1. Programski del
• število izobraževalnih oblik, se je primerjalno s š.l. 2008/2009 povečalo za 34,5%;
• število udeležencev se je primerjalno s š.l. 2008/2009 povečalo za 14,8%;
• število opravljenih pedagoških ur se je primerjalno s š.l. 2008/2009 povečalo za 28,8%.

2. Finančni del
Primerjalno z letom 2009  so se:
• prihodki v letu 2010 zvišali za 22% (iz 671.876 €  na 824.697 €),
• odhodki v letu 2010 zvišali za 16,6% (iz 621.927 €  na 725.418 €).
• Razlika prihodkov nad odhodki je v letu 2010 98,8 % večja kot v letu 2009 (iz 49.949 € na 99.279 €).

1. ORGANIZACIJA ZAVODA

Ljudska univerza Velenje je 20. oktobra 2010 praznovala 51-letnico svojega obstoja in delovanja. 10-članski delovni kolektiv je 
tudi v letu 2010 opravil obsežno in za lokalno skupnost pomembno nalogo pri razvijanju in zadovoljevanju izobraževalnih potreb 
občanov Mestne občine Velenje in njene okolice. Zasluga gre predvsem delovni angažiranosti kolektiva, reklami in medijski 
prisotnosti v Mestni občini Velenje in njeni okolici ter do sedaj uveljavljenemu sofinanciranju s strani Urada za negospodarske 
javne službe MO Velenje. Delovali smo v podobnih splošnih, kadrovskih in materialnih pogojih, kot v nekaj predhodnih obdobjih.

2.  OPRAVLJENO IZOBRAŽEVALNO DELO

Poročilo se nanaša na š.l. 2009/2010 in kaže na uspešno izobraževalno sezono, glede na količino opravljenega dela. Na 
izobraževalnem področju smo realizirali 261 različnih izobraževalnih oblik v 44.714 pedagoških urah in z 4.887 udeleženci. 
Primerjava s prejšnjimi izobraževalnimi obdobji je sledeča :

2

UVOD 

Ljudska univerza Velenje je v poslovnem letu 2010 dobro nadaljevala zastavljeno delo. Vse aktivnosti, naloge 
in zastavljene cilje smo se trudili dosei, na nekaterih programskih nalogah pa smo celo presegli zastavljen 
plan. 

Poslovno leto 2010 je bilo glede statusnih in kadrovskih vprašanj za Ljudsko univerzo Velenje pestro, na 
finannem podroju pa stabilno. Izredno razgibano pa je bilo poslovno leto tudi na podroju sistemskih, 
pravnih in strokovnih vprašanj podroja izobraževanja odraslih. 

V poslovnem letu 2010 smo izvedli in presegli programske naloge in finanno realizacijo: 

1. Programski del
• število izobraževalnih oblik, se je primerjalno s š.l. 2008/2009 povealo za 34,5%;
• število udeležencev se je primerjalno s š.l. 2008/2009 povealo za 14,8%; 
• število opravljenih pedagoških ur se je primerjalno s š.l. 2008/2009 povealo za 28,8%.

2. Finanni del
Primerjalno z letom 2009  so se: 

• prihodki v letu 2010 zvišali za 22% (iz 671.876 €  na 824.697 €), 
• odhodki v letu 2010 zvišali za 16,6% (iz 621.927 €  na 725.418 €). 
• Razlika prihodkov nad odhodki je v letu 2010 98,8 % veja kot v letu 2009 (iz 49.949 € na 99.279 €). 

1. ORGANIZACIJA ZAVODA 

Ljudska univerza Velenje je 20. oktobra 2010 praznovala 51-letnico svojega obstoja in delovanja. 10-lanski 
delovni kolektiv je tudi v letu 2010 opravil obsežno in za lokalno skupnost pomembno nalogo pri razvijanju in 
zadovoljevanju izobraževalnih potreb obanov Mestne obine Velenje in njene okolice. Zasluga gre 
predvsem delovni angažiranosti kolektiva, reklami in medijski prisotnosti v Mestni obini Velenje in njeni 
okolici ter do sedaj uveljavljenemu sofinanciranju s strani Urada za negospodarske javne službe MO Velenje. 
Delovali smo v podobnih splošnih, kadrovskih in materialnih pogojih, kot v nekaj predhodnih obdobjih. 

2.  OPRAVLJENO IZOBRAŽEVALNO DELO 

Poroilo se nanaša na š.l. 2009/2010 in kaže na uspešno izobraževalno sezono, glede na koliino 
opravljenega dela. Na izobraževalnem podroju smo realizirali 261 razlinih izobraževalnih oblik v 44.714 
pedagoških urah in z 4.887 udeleženci. Primerjava s prejšnjimi izobraževalnimi obdobji je sledea : 

Šolsko leto Število izobraževalnih oblik Število ur Število udeležencev 
2006/2007 163 34.434 3.456 
2007/2008 194 38.093 3.997 
2008/2009 194 34.726 4.256 
2009/2010 261 44.714 4.887 

2. 1. PRIMERJAVA PLAN – REALIZACIJA za š.l. 2009/2010 
          (celotna dejavnost zavoda) 

                                    Planirano                                    Realizirano  

št. oblik       št. ur       št. udel.            št. oblik      št. ur     št. udel. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               

162         38.341      3.613              261          44.714     4.887 

Število izobraževalnih oblik se je povealo za + 61,1%.
Število pedagoških ur se je povealo za + 16,6%.
Število udeležencev se je povealo za + 35,3%.
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• število izobraževalnih oblik, se je primerjalno s š.l. 2008/2009 povealo za 34,5%;
• število udeležencev se je primerjalno s š.l. 2008/2009 povealo za 14,8%; 
• število opravljenih pedagoških ur se je primerjalno s š.l. 2008/2009 povealo za 28,8%.
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delovni kolektiv je tudi v letu 2010 opravil obsežno in za lokalno skupnost pomembno nalogo pri razvijanju in 
zadovoljevanju izobraževalnih potreb obanov Mestne obine Velenje in njene okolice. Zasluga gre 
predvsem delovni angažiranosti kolektiva, reklami in medijski prisotnosti v Mestni obini Velenje in njeni 
okolici ter do sedaj uveljavljenemu sofinanciranju s strani Urada za negospodarske javne službe MO Velenje. 
Delovali smo v podobnih splošnih, kadrovskih in materialnih pogojih, kot v nekaj predhodnih obdobjih. 

2.  OPRAVLJENO IZOBRAŽEVALNO DELO 

Poroilo se nanaša na š.l. 2009/2010 in kaže na uspešno izobraževalno sezono, glede na koliino 
opravljenega dela. Na izobraževalnem podroju smo realizirali 261 razlinih izobraževalnih oblik v 44.714 
pedagoških urah in z 4.887 udeleženci. Primerjava s prejšnjimi izobraževalnimi obdobji je sledea : 

Šolsko leto Število izobraževalnih oblik Število ur Število udeležencev 
2006/2007 163 34.434 3.456 
2007/2008 194 38.093 3.997 
2008/2009 194 34.726 4.256 
2009/2010 261 44.714 4.887 

2. 1. PRIMERJAVA PLAN – REALIZACIJA za š.l. 2009/2010 
          (celotna dejavnost zavoda) 

                                    Planirano                                    Realizirano  

št. oblik       št. ur       št. udel.            št. oblik      št. ur     št. udel. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               

162         38.341      3.613              261          44.714     4.887 

Število izobraževalnih oblik se je povealo za + 61,1%.
Število pedagoških ur se je povealo za + 16,6%.
Število udeležencev se je povealo za + 35,3%.
   

3

Iz zgornje tabele je razvidno poveanje števila udeležencev, števila izobraževalnih oblik in pedagoških ur 
glede na planirane. 
Primerjava med formalnimi programi (programi za pridobitev izobrazbe) in neformalnimi izobraževalnimi 
programi  kaže naslednjo sliko: 

1. Primerjava v številu izobraževalnih oblik pri formalnem izobraževanju kaže na rahlo znižanje števila 
izobraževalnih oblik na vseh podrojih, razen na podroju Funkcionalno izobraževanje in usposabljanje in 
usposabljanje za življenjsko uspešnost, kjer smo zaznali porast števila izobraževalnih oblik za 37,8 %. 
Poveuje se število infrastrukturnih programov izobraževanja (CVŽU, TVU,…) 

2. Primerjava v številu udeležencev  kaže na precejšne poveanje na podroju udeležencev, ki obiskujejo 
naše infrastrukturne dejavnosti. Slednji programi so praviloma brezplani za udeležence. 

3. Primerjava v številu pedagoških ur  kaže, da z udeleženci opravimo ve ur v programih za pridobitev 
izobrazbe (nudimo jim razline oblike mentorstva, dodatne ure za pripravo na zakljune izpite in POM, 
organiziramo manjše skupine pri raunalništvu….), ve ur beležimo pri jezikovnem izobraževanju 
(prilagajamo se povpraševanju po krajših in intenzivnejših teajih tujega jezika), manj ur beležimo tudi pri 
splošnem izobraževanju (pomanjkanju razpisov MŠŠ, ki sofinancira tovrstne programe). Skladno z 
veanjem števila programov neformalnega in infrastrukturnega izobraževanja, se poveuje tudi število 
pedagoških ur v teh programih. 

e poišemo skupni imenovalec gornjim primerjavam, gre porast na vseh podrojih  pripisati tudi: 

- realiziranim razpisom MŠŠ in uspešnemu delovanju naših infrastrukturnih dejavnosti (Center 
vseživljenjskega uenja, Središa za samostojno uenje, Svetovalno središe Velenje, Program 
Una pomo); 

- realiziranemu razpisu Ministrstva za šolstvo in šport, ki je spodbujal splošno, državljansko in 
raunalniško izobraževanje; 

- realiziranim razpisom za nacionalne projekte – UŽU usposabljanje za življenjsko uspešnost; 
- nekaj vejemu številu individualnih napotitev brezposelnih oseb s strani ZRSZZ OS Velenje v 

izobraževalne programe; 
- uspešnosti našega zavoda na razpisih za pridobitev EU sredstev (Bridge, Enercities). 

3.  DRUGE POMEMBNE DEJAVNOSTI ZAVODA 

3. 1. Središe za samostojno uenje

V mesecu aprilu 2010 smo praznovali enajsto obletnico delovanja Središa za samostojno uenje na 
Ljudski univerzi Velenje. Obisk v Središu je še vedno brezplaen za vse obiskovalce. Ministrstvo za šolstvo 
in šport zagotavlja materialne pogoje za njegovo delovanje, s pomojo katerih stalno dopolnjujemo ponudbo 
multimedijskih programov v njem. Središe za samostojno uenje v Velenju je odprto vsak dan od 8. do 20. 
ure. 

V septembru 2004 smo v Nazarjah odprli Središe za samostojno uenje za podroje Zgornje savinjske 
doline. Z udeležbo v središu smo zelo zadovoljni. Središe je odprto vsak ponedeljek in etrtek od 11.00 do 
19.00 ure, v torek, sredo in petek pa od 8.00 do 16.00 ure. 

V Šoštanju smo skupaj z obino Šoštanj 21. maja 2008 odprli Središe za samostojno uenje Šoštanj. Le 
to je odprto vsak dan od 10. do 16, ure, v sredo od 11. do 17 ure. V njem smo zaposlili delavko preko javnih 
del. 

Na tem mestu zgolj primerljivi osnovni podatki za vsa tri Središa za samostojno uenje : 

Šolsko leto                             št. pedagoških ur                               št. udeležencev 

2007/08                                      19.024                                                   597 
2008/09                                      15.609                                                   602 
2009/10                                      22.549                                                   720 
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3. 2.  Una pomo za brezposelne osebe

Skupaj z RZZ OE Velenje smo imeli v šolskem  letu 2009/10 organizirano tudi Uno pomo za brezposelne 
osebe, ki so vkljuene v programe za pridobitev izobrazbe. Une pomoi so bili deležni tudi vsi tisti 
udeleženci izobraževanja, ki niso brezposelni in so si sami financirali izobraževanje. Velik obisk in splošno 
zadovoljstvo koristnikov omenjene une pomoi kaže na to, da  moramo o tej obliki dodatne pomoi tudi v 
prihodnje resno razmišljati. 

Uno pomo za brezposelne osebe so v šolskem letu 2009/10 nudile tri brezposelne osebe, ki so  v našem 
zavodu zaposlene preko javnih del. 

Primerljivi osnovni podatki dejavnosti une pomoi: 

Šolsko leto                           Št. ur une pomoi                                 št. udeležencev 
2007/08                                 2.845                                                      280
2008/09                                 1.691                                                      229
2009/10                                 3.072                                                      505

3. 3.  Svetovalna dejavnost - Svetovalno središe Velenje

Marca 2005 smo na Ljudski univerzi Velenje prieli z dejavnostjo svetovanja za odrasle in 16. junija 2005 
smo imeli tudi uradno otvoritev Svetovalnega središa Velenje. 

Svetovalno središe Velenje je namenjeno vsem odraslim, ki potrebujejo informacije ali nasvet pred 
vkljuitvijo v izobraževanje, med potekom izobraževanja in ob zakljuku izobraževanja. Odrasli dobijo 
brezplano, nepristransko, zaupno, in celovito svetovanje in informacijo o vseh izobraževalnih možnostih za 
odrasle v širšem lokalnem okolju. 

Svetovalno središe Velenje nudi svetovanje pri:  
• odloanju za izbiro primernega izobraževanja  
• premagovanju unih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem  
• nartovanju in spremljanju vašega izobraževanja  

in informiranje o:  
• razlinih možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali za prosti as v širšem 

lokalnem okolju  
• vpisnih pogojih v razline programe, o možnostih prehajanja med programi  
• trajanju izobraževanja  
• nainih preverjanja znanja  
• uni pomoi  
• možnostih za nadaljnje izobraževanje  

Delovni as Svetovalnega središa Velenje : 
Osebno svetovanje : pon., sredo in petek od 9.00 do 11.00 ure, torek, etrtek od 15.30 do 18.00 ure. 
Telefonsko svetovanje : vsak dan od 13.00 do 15.00 ure 
V lokalno svetovalno omrežje Svetovalnega središa Velenje je povezanih 8 strateških in 14 strokovnih 
partnerjev. 

Od 1.1.2008 Svetovalno središe Velenje deluje pod okriljem Centra vseživljenjskega uenja – CVŽU 
SAŠA, ki bo zagotavljal financiranje do leta 2013. 

Primerljivi osnovni podatki za Svetovalno središe Velenje: 

šolsko leto               št. ur svetovanja                     št. svetovancev 
2007/08                              2.466                                            1.209 
2008/09                             1.816,5                                             891 
2009/10                             1.926                                                861                                
*** normativ je 1.800 ur in 800 svetovancev        
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3. 4. Razvijanje kakovosti 

POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje) 

Na Ljudski univerzi Velenje smo že od leta 2004 vkljueni v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim 
kakovostno izobraževanje – POKI, ki ga podpira Ministrstvo za šolstvo in šport in Andragoški center 
Slovenije.  

Izbrana podroja, podpodroja in kazalniki kakovosti so bili naslednji: 

Podroje: DOSEGANJE CILJEV KURIKULUMA 
Kazalnik kakovosti: Zaposljivost in napredovanje
Standard kakovosti: Najmanj 30% naših udeleženk iz programa SSI Predšolska vzgoja se po 
uspešno zakljuenem izobraževanju zaposli v vzgojno-izobraževalnem zavodu (vrtec)   
Podroje: VODENJE IN UPRAVLJANJE 
Kazalnik kakovosti: Procesi komuniciranja in pretoka informacij 
Standard kakovosti: Imamo jasne opredeljene organizacijske pogoje za nemoteno uvajanje,  
potek dela in sodelovanja javnih delavcev v zavodu 
Podroje: UDELEŽENCI (V SVETOVANJU) 
Kazalnik kakovosti: Zadovoljstvo strank                    
Standard kakovosti: Stranke svetovalnega središa so zadovoljne s kakovostjo svetovalnih 
storitev in menijo, da so storitve pripomogle k rešitvi njihovega problema. 
Podroje: IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA IN PARTNERJI 
Kazalnik kakovosti: Razvoj izobraževalnih programov (izpopolnjevanja in 
usposabljanja) 
Standard kakovosti: Vsako šolsko leto skupaj s partnerji razvijemo vsaj en nov izobraževalni 
program usposabljanja in izpopolnjevanja.  

Trenutno smo v drugi fazi notranje evalvacije, ko bomo ugotovitve prve faze realizirali. 

Kakovost Svetovalnega središa Velenje 

Na osnovi rezultatov anketiranja svetovancev, ki so obiskali Svetovalno središe Velenje ugotavljamo 
sledee: 

Rezultati anketiranja svetovancev so zelo dobri, z njimi smo zelo zadovoljni. Dosegli smo vsa merila, ki so 
bila zastavljena. Rezultati kažejo dobro in kvalitetno delo svetovalnega središa in svetovalke. So potrditev 
našega dela in spodbuda za nadaljnje usmeritve. 

Svetovalno središe Velenje resnino v veliki meri prispeva k poveani vkljuenosti odraslih v vseživljenjsko 
uenje, k reševanju doloenih problemov in k spodbujanju odraslih za vkljuitve v formalno in neformalno 
izobraževanje. 

3. 5. Projekti – nacionalni in mednarodni

Odzivanje na razpise za sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih je dejavnost, ki zavzema vedno 
veji obseg v našem zavodu, tako po vsebinskem, kot po finannem deležu.  

V preteklosti je veljalo, da vkljuevanje v nacionalne projekte povzroa našemu zavodu precej težav, 
predvsem na finannem podroju. Iz tržne dejavnosti moramo pokrivati delež, ki ni sofinanciran iz razpisa. 
Težava še vedno ostaja in se z velikostjo razpisov in pridobljenih sredstev še poveuje.  

Drugi problem se nanaša na odobritev in plailo finannih zahtevkov, kjer  smo v preteklosti akali od 6 
mesecev do enega leta. V realnosti je to pomenilo, da smo kreditirali MŠŠ za posamezni nacionalni projekt 
ve kot leto dni.  
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Situacija se je z menjavo vodje sektorja bistveno popravila, ker se odraža tudi v naši dobri finanni situaciji. 
Realizirano so bila izplaila iz pretekli obdobij. Pri doloenih projektih je MŠŠ zagotovilo avanse, na izplailo 
akamo približno 3-4 mesece po opravljeni storitvi. 

V letu 2010 smo bili vkljueni v naslednje nacionalne projekte: 

a. CVŽU Center vseživljenjskega uenja SAŠA (projekt je bil odobren avgusta 2008) 
b. POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje 
c. ISIO – Svetovano središe Velenje 
d. Organizirano samostojno uenje 
e. Una pomo za brezposelne osebe 
f. Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost  (UŽU MI, BIPS; IP, MK, BZZ) in program 

raunalniške pismenosti za odrasle (projekt je bil za 3 leta odobren oktober 2010). 
g. Teden vseživljenjskega uenja 

in naslednje mednarodne projekte:

h. Multilateralni Grundtvig projekt – Bridge - koordinator 
i. Grundtvig 2 – Una partnerstva – Vseživljenjska telenovela 
j. Enercities – (Intelligent Energy- Europe) uporaba obnovljivih virov energije 

4. KADROVSKI POGOJI 

Leto 2010 smo zakljuili z naslednjo sestavo kolektiva : 
- 12 redno zaposlenih (2 delavki v porodniškem dopustu) 
- 6 javnih delavk 
- 122 pogodbeno zaposlenih zunanjih strokovnjakov 

5. DELO ORGANOV UPRAVLJANJA 

5. 1.  Svet zavoda

Svet Zavoda, kot najvišji organ upravljanja na Ljudski univerzi Velenje se je sestajal v skladu s pristojnostmi 
opredeljenimi v Odloku o ustanovitvi in Pravilih zavoda. 

Svet zavoda sestavljajo: 
• 2 predstavnika lokalne skupnosti  
• 1 predstavnik udeležencev 
• 2 predstavnici kolektiva 

5. 2.  Andragoški zbor

Andragoški zbor LU Velenje sestavljajo strokovni delavci in predavatelji, ki so v tekoem šolskem letu imeli v 
našem zavodu sklenjeno pogodbo o delu oz. avtorsko pogodbo. V šolskem letu 2009/10 se je andragoški 
zbor sestal 2x in obravnaval naslednjo problematiko: 

- potrdil Letni delovni nart za š.l. 2010/2011 
- navodila predavateljem za opravljanje pedagoškega dela na LUV 
- POKI - Analiza anketnih vprašalnikov (kakovost) – zadovoljstvo udeležencev izobraževanja s 

programi, predavatelji, organizacijo… 
- predstavitev pedagoškega dela v šolskem letu 2010/11 
- podal mnenje za predlagano kandidatko za delovno mesto direktorja zavoda 

5. 3.  Strokovni aktivi

V šolskem letu 2009/2010 smo oblikovali 8 strokovnih aktivov po posameznih izobraževalnih podrojih, ki so 
opravljali vse naloge na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih. 

7

6. MATERIALNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA 

Ljudska univerza Velenje ima v upravljanju zgradbo, v kateri je 11 primerno opremljenih splošnih in 
specializiranih uilnic. V okviru teh imamo : 

• raunalniško uilnico z 10 delovnimi mesti (št. 9), 
• opremljeno kuhinjo za pouk in teaje s podroja priprave živil (št. 8), 
• Središe za samostojno uenje s 6 multimedijsko podprtimi unimi mesti, 
• Svetovalno središe Velenje, 
• 5 predavalnic za 12 do 15 udeležencev (št. 2, 5, 7, 10, 11) 
• 1 predavalnico za 20 do 30 udeležencev (št. 4) 
• 2 predavalnici za 30 - 40 udeležencev (št. 1, 6) 
• 1 predavalnico za 60 udeležencev (št. 3) 

Za izvajanje programov za izobraževanje odraslih smo najeli še nekaj predavalnic zunaj našega zavoda in 
sicer 4 predavalnice na OŠ Gustava Šiliha, obasno dve specializirani uilnici na Šolskem centru Velenje, 
splošne uilnice na ostalih osnovnih šolah, ter ustrezne predavalnice v obinah Nazarje in Ljubno ob Savinji 
(za potrebe splošnega,  jezikovnega in raunalniškega izobraževanja). 

Tako kot v preteklih letih smo tudi v letu 2010 v dopoldanskem asu obasno gostili dijake Šolskega centra 
Velenje, v eni predavalnici slušatelje Univerze za III. življenjsko obdobje, v 2 predavalnicah partnersko 
podjetje Invel ter 1x meseno ravnatelje OŠ. 

Za investicije, vzdrževanje in posodobitev prostorov smo s sofinanciranjem MOV v letu 2010 namenili 
8.735,66 € (5.667,40 € zamenjava tal in stavbenega pohištva v Središu za samostojno uenje Velenje) € in 
3.068,26 € beljenje stopniša in hodnikov. 

Redni letni pregledi ustreznih izvajalskih organizacij kažejo na veliko dotrajanost elektrinih in vodovodnih 
instalacij ter toplovodnega ogrevanja. Zaradi nestabilne gospodarske situacije in pomanjkanja dodatnih 
proraunskih sredstev za investicije, pa vzdrževalnih del na omenjenih podrojih nismo delali.  

7.  FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

Na podroju finannega poslovanja smo delovali v smislu dobrega gospodarja in poskušali obvladovati 
stroške ter jih prilagajati razpoložljivim finannim virom. 

Pretežni del leta 2010 smo imeli manjše probleme na podroju financiranja dejavnosti nacionalnih projektov. 
Vkljuevanje v nacionalne projekte povzroa našemu zavodu precejšen izziv, vendar ima tudi nekaj 
negativnih posledic na finannem podroju. Problem predstavlja lastno sofinanciranje dela projekta, ki ni 
financiran iz razpisa (od 25-50% vrednosti projekta). 

Ugodno finanno situacijo pa so omogoila zamujena plaila MŠŠ za pretekli dve leti, avansi MŠŠ za nove 
projekte, vkljuitev v razline mednarodne projekte, redno poravnavanje obveznosti samoplanikov, dobro 
število individualnih vkljuitev brezposelnih oseb, katere je v naše programe usmerjal RZZZ OE Velenje, 
dobro sodelovanje z izobraževalnimi službami razlinih podjetij ter reden dotok obinskih in republiških 
proraunskih sredstev (osnovna šola za odrasle, poplailo pla strokovnega delavca). 

Dejstvo, da je na Ljudski univerzi Velenje, kljub gospodarski situaciji še vedno precej samoplanikov, gre 
zagotovo pripisati dejstvu, da so cene naših storitev primerljive z ostalimi izobraževalnimi institucijami in da 
nudimo ugodne plailne pogoje. To omogoa zainteresiranim obanom dostopnost do ponujenih 
izobraževalnih oblik. 

8.   INVESTICIJE IN RAZVOJ 

V poslovnem letu 2010 smo v primerjavi s predhodnim letom vlagali nekoliko manj v investicijsko 
vzdrževanje. Posodobili in modernizirali smo Središe za samostojno uenje, prebelili hodnike in nekaj 
uilnic. 
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- POKI - Analiza anketnih vprašalnikov (kakovost) – zadovoljstvo udeležencev izobraževanja s 

programi, predavatelji, organizacijo… 
- predstavitev pedagoškega dela v šolskem letu 2010/11 
- podal mnenje za predlagano kandidatko za delovno mesto direktorja zavoda 

5. 3.  Strokovni aktivi

V šolskem letu 2009/2010 smo oblikovali 8 strokovnih aktivov po posameznih izobraževalnih podrojih, ki so 
opravljali vse naloge na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih. 
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6. MATERIALNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA 

Ljudska univerza Velenje ima v upravljanju zgradbo, v kateri je 11 primerno opremljenih splošnih in 
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• opremljeno kuhinjo za pouk in teaje s podroja priprave živil (št. 8), 
• Središe za samostojno uenje s 6 multimedijsko podprtimi unimi mesti, 
• Svetovalno središe Velenje, 
• 5 predavalnic za 12 do 15 udeležencev (št. 2, 5, 7, 10, 11) 
• 1 predavalnico za 20 do 30 udeležencev (št. 4) 
• 2 predavalnici za 30 - 40 udeležencev (št. 1, 6) 
• 1 predavalnico za 60 udeležencev (št. 3) 

Za izvajanje programov za izobraževanje odraslih smo najeli še nekaj predavalnic zunaj našega zavoda in 
sicer 4 predavalnice na OŠ Gustava Šiliha, obasno dve specializirani uilnici na Šolskem centru Velenje, 
splošne uilnice na ostalih osnovnih šolah, ter ustrezne predavalnice v obinah Nazarje in Ljubno ob Savinji 
(za potrebe splošnega,  jezikovnega in raunalniškega izobraževanja). 

Tako kot v preteklih letih smo tudi v letu 2010 v dopoldanskem asu obasno gostili dijake Šolskega centra 
Velenje, v eni predavalnici slušatelje Univerze za III. življenjsko obdobje, v 2 predavalnicah partnersko 
podjetje Invel ter 1x meseno ravnatelje OŠ. 

Za investicije, vzdrževanje in posodobitev prostorov smo s sofinanciranjem MOV v letu 2010 namenili 
8.735,66 € (5.667,40 € zamenjava tal in stavbenega pohištva v Središu za samostojno uenje Velenje) € in 
3.068,26 € beljenje stopniša in hodnikov. 

Redni letni pregledi ustreznih izvajalskih organizacij kažejo na veliko dotrajanost elektrinih in vodovodnih 
instalacij ter toplovodnega ogrevanja. Zaradi nestabilne gospodarske situacije in pomanjkanja dodatnih 
proraunskih sredstev za investicije, pa vzdrževalnih del na omenjenih podrojih nismo delali.  

7.  FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

Na podroju finannega poslovanja smo delovali v smislu dobrega gospodarja in poskušali obvladovati 
stroške ter jih prilagajati razpoložljivim finannim virom. 

Pretežni del leta 2010 smo imeli manjše probleme na podroju financiranja dejavnosti nacionalnih projektov. 
Vkljuevanje v nacionalne projekte povzroa našemu zavodu precejšen izziv, vendar ima tudi nekaj 
negativnih posledic na finannem podroju. Problem predstavlja lastno sofinanciranje dela projekta, ki ni 
financiran iz razpisa (od 25-50% vrednosti projekta). 

Ugodno finanno situacijo pa so omogoila zamujena plaila MŠŠ za pretekli dve leti, avansi MŠŠ za nove 
projekte, vkljuitev v razline mednarodne projekte, redno poravnavanje obveznosti samoplanikov, dobro 
število individualnih vkljuitev brezposelnih oseb, katere je v naše programe usmerjal RZZZ OE Velenje, 
dobro sodelovanje z izobraževalnimi službami razlinih podjetij ter reden dotok obinskih in republiških 
proraunskih sredstev (osnovna šola za odrasle, poplailo pla strokovnega delavca). 

Dejstvo, da je na Ljudski univerzi Velenje, kljub gospodarski situaciji še vedno precej samoplanikov, gre 
zagotovo pripisati dejstvu, da so cene naših storitev primerljive z ostalimi izobraževalnimi institucijami in da 
nudimo ugodne plailne pogoje. To omogoa zainteresiranim obanom dostopnost do ponujenih 
izobraževalnih oblik. 

8.   INVESTICIJE IN RAZVOJ 

V poslovnem letu 2010 smo v primerjavi s predhodnim letom vlagali nekoliko manj v investicijsko 
vzdrževanje. Posodobili in modernizirali smo Središe za samostojno uenje, prebelili hodnike in nekaj 
uilnic. 
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Prieli smo z razvojem novih izobraževalnih oblik, kajti izkušnje kažejo, da je profitna življenjska doba 
posameznega izobraževalnega programa okoli 5 let. Tako nenehno strmimo k razvoju novih izobraževalnih 
programov in pripravi in sodelovanju v razlinih novih projektih. 

Glede razvoja in pridobivanja dodatnih finannih virov ter sredstev pa ocenjujem, da je potrebno program 
dela za leto 2011 znova naravnati razvojno. Glavni razvojni cilji morajo biti vezani predvsem na pripravo 
dodatnih projektov in krepitvi sodelovanja z gospodarskimi subjekti v lokalnem okolju. Vzporedno pa bo 
potrebno razvijati pogoje, ki bodo omogoali kakovostno izvedbo stalnih izobraževalnih oblik in novih 
projektov Ljudske univerze Velenje. 

9.   POVZETEK POSLOVANJA V LETU 2010  

• Število izobraževalnih oblik smo poveali za 34,5% (261 oblik), število izobraževalni ur za 28,8% (44.714 
ur). 

• Število vkljuenih v naše izobraževalne oblike je bilo 4.887 udeležencev ali kar 14,8% ve kot v 
preteklem šolskem letu. 

• Planirane prihodke za leto 2010 v višini 710.942 € smo poveali za 16% to je  na 824.696,23 €. 
• Kljub zmanjšanim obinskim proraunskim sredstvom (3,5% celotnih prihodkov) je Urad za 

negospodarske javne službe naklonjeno obravnaval delovanje, prizadevanje ter vlogo Ljudske univerze v 
Velenju in ohranjal pozitivno naravnanost do izobraževanja odraslih v MOV. 

• 10-lanski delovni kolektiv je ob sodelovanju 122 zunanjih sodelavcev opravil pomembno delo tudi na 
podroju dvigovanja izobrazbene ravni prebivalstva Mestne obine Velenje in okolice. 

• Verifikacije izobraževalnih programov nam omogoajo samostojno izvajanje programov, doloanje višine 
šolnin in izdajo sprieval. 

• Imamo dober in strokovno usposobljen predavateljski aktiv. Na strokovnih aktivih in neformalnih 
sreanjih  predavatelji poleg strokovnega dela izmenjujejo tudi izkušnje pri delu z odraslimi. 

• V Šoštanju smo skupaj z obino Šoštanj 21. maja 2008 odprli Središe za samostojno uenje Šoštanj, 
kjer lahko obani obine Šoštanj in okolice brezplano uporabljajo raunalnike in vso razpoložljivo 
gradivo za samostojno uenje. 

• 9. aprila 2010 je minilo 11 let, odkar smo odprli vrata Središa za samostojno uenje, kjer se lahko 
obani mestne obine Velenje in okolice brezplano uijo tujih jezikov, raunalništva, brskajo po internetu 
…; 

• V Središu za samostojno uenje smo v tem šolskem letu pomagali 720 udeležencem, ki so se uili 
22.549 ur. 

• 15. septembra 2010 smo praznovali šesto obletnico obstoja in delovanja Centra za samostojno uenje v 
Nazarjih, ki smo ga vzpostavili ob sodelovanju obine Nazarje in podjetja BSH. S tem smo ponudili tudi 
obanom Zgornje savinjske doline možnost brezplanega uenja v Centru. 

• Od oktobra 2004 smo vkljueni v  nacionalni projekt POKI. S pomojo samoevalvacije  presojamo 
kakovost našega dela. Dobljeni rezultati so bili dobra osnova za akcijski nart s katerim smo že in še 
nameravamo dvigniti kvaliteto naših storitev. Na osnovi uspešno realiziranega akcijskega narta in plana 
za naprej,  lahko znak POKI uporabljamo do junija 2011. 

• S projektom (ISIO) smo v letu 2005 razvili in vzpostavili Svetovalno središe v Velenju, ki je povezalo 
povpraševanje in ponudbo na podroju izobraževanja odraslih v Velenju, Šoštanju in obinah Zgornje 
savinjske doline. V letu 2010 se je svetovalno središe predstavilo na 3 odmevnih akcijah. Svetovali smo 
861 udeležencem, ki so opravili 1.926 ur svetovanja. 

• V šolskem letu 2009/2010 smo brezplano uno pomo nudili 505 udeležencem. 
• Cene izobraževalnih storitev so tudi v letu 2010 ohranile obiajno višino, kar pomeni, da je bil dostop do 

izobraževanja omogoen skoraj vsakemu zainteresiranemu obanu. 
• Ponudbo izobraževalnih programov smo tudi v letu 2010 predstavili v prironem Katalogu, katerega so 

poštarji odnesli v vsako gospodinjstvo v Mestni obini Velenje in okolici ter v veino gospodinjstev v 
obinah Šoštanj, Šmartno ob Paki in obine Zgornje savinjske doline. Natisnili smo ga v nakladi 18.000 
izvodov. 

• Z ustreznim obnavljanjem in vzdrževanjem smo ohranili stanje zgradbe in opreme v zadovoljivem stanju. 
Posodobili in na novo opremili smo Center za samostojno uenje. 

• V osnovno šolo za odrasle je bilo vpisanih 74 kandidatov. 
• 78 kandidatk je obiskovalo program Predšolska vzgoja. 
• Aktivno se vkljuujemo na razpise za nacionalne in mednarodne projekte ter pridobivamo izkušnje in 

reference tudi na tem podroju. 
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• Smo koordinator Multilateralnega Grundtvig projekta Bridge, v katerem razvijamo nova metode in 
pripomoke za uenje ICT za starejše odrasle. 

• Za oblikovanje spletne igre v okviru projekta Enercities smo dobili nagrado za najboljšo nizozemsko 
spletno igro. 

• Uspešno sodelujemo z Višjo šolo iz Maribora. Skupina 164 izrednih študentov je zadovoljno obiskovala 
študijske programe, ki so organizirani kot študija na daljavo. 86 študentov je bilo vpisanih v program 
Organizator socialne mreže. 

• Bili smo uspešni na lokalnem in republiškem razpisu za programe javnih del, preko katerega smo dobili 
šest brezposelnih oseb. 

10. FINANNI KAZALCI 

Primerjalno z letom 2009  so se: 
• prihodki  v letu 2010 zvišali za 22% (iz 671.876 €  na 824.697 €), 
• za 16,6 % so se zvišali tudi odhodki (iz 621.927 €  na 725.418 €). 
• Razlika prihodkov nad odhodki je v letu 2010 98,8 % veja kot v letu 2009 (iz 49.949 € na 99.279 €). 

Podrobni finanni kazalci so podani v Excelovi prilogi. 

                                                                         Direktorica 
                                                                         Brigita Kropušek Ranzinger 
          univ. dipl. ekon. 

  
Velenje, februar 2011 
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 Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2010

2010 2009

A. Prihodki iz poslovanja 808.122 € 668.443 €
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 808.122 € 668.443 €

B. Finanni prihodki 4.907 € 3.244 €

C. Drugi prihodki 11.668 € 189 €

D. CELOTNI PRIHODKI 824.697 € 671.876 €

E. Stroški blaga, materiala in storitev 313.459 € 267.212 €
Stroški materiala 27.096 € 22.269 €
Stroški storitev 286.363 € 244.943 €

F. Stroški dela 371.437 € 342.279 €
Plae in nadomestila pla 292.358 € 262.787 €
Prispevki za socialno varnost delodajalcev 47.069 € 46.749 €
Drugi stroški dela 32.010 € 32.743 €

G. Amortizacija 5.937 € 5.349 €

J. Ostali drugi stroški 264 € 6.263 €

F. Finanni odhodki 0 € 40 €

L. Drugi odhodki 24.926 € 784 €

M. Prevrednotovalni poslovni odhodki 9.395 € 0 €
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 9.395 € 0 €

N. CELOTNI ODHODKI 725.418 € 621.927 €

O. PRESEŽEK ODHODKOV 99.279 € 49.949 €

Povpreno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 12 16
obraunskem obdobju
Število mesecev poslovanja 12 12

DIREKTORICA
Brigita Kropušek Ranzinger univ. dipl. ekon.
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LETNO POROČILO
 o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2010
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3. 
FINANNI NART
Leto: 2011

Prihodki

Fakturirana realizacija Naelo denarnega toka Fakturirana realizacija Naelo denarnega toka

PRIHODKI SKUPAJ 286.474,63 € 238.181,33 € 257.000,00 € 257.000,00 €

Dejavnost KSSENA Skupaj 96.379,49 € 79.645,73 € 115.000,00 € 115.000,00 €

Ustanovitelj Prihodki MO Velenje 38.663,13 € 38.571,73 € 50.000,00 € 50.000,00 €

Ustanovitelj Prihodki MO Celje 27.560,04 € 28.150,03 € 32.000,00 € 32.000,00 €

Ustanovitelj Prihodki MO Sl. Gradec 8.499,96 € 8.437,46 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Ustanovitelj Prihodki KP Velenje 20.670,00 € 3.802,50 € 18.000,00 € 18.000,00 €

Ostali Ostali 1,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fin. prih. Fin. prih. 985,23 € 684,01 € 0,00 € 0,00 €

Tržna dejavnost Skupaj 31.998,99 € 32.679,66 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Storitve tržne dejavnosti Skupaj 31.998,99 € 32.679,66 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Energetski koncept Energetski koncept 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

drugi prihodki TD skupaj 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

MFE Skupaj 1.406,88 € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 €

prihodki MFE-
zadolževanje skupaj - 1.406,88 € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 €

EU PROJEKTI   SKUPAJ 156.689,27 € 125.855,94 € 80.000,00 € 80.000,00 €

Evropski program IEE
Prihodki EU(RegCEP,
Prometheus, Euronet 50/50) 156.689,27 € 125.855,94 € 80.000,00 € 80.000,00 €

Odhodki

Fakturirana realizacija Naelo denarnega toka Fakturirana realizacija Naelo denarnega toka
ODHODKI SKUPAJ 247.736,77 € 453.879,87 € 256.000,00 € 256.000,00 €

Dejavnost KSSENA Skupaj 67.559,59 € 62.562,04 € 115.000,00 € 115.000,00 €

Stroški dela 38.709,00 € 37.653,30 € 82.000,00 € 82.000,00 €

Stroški zunanjih storitev in 
izvajalcev 2.603,97 € 1.330,32 € 8.000,00 € 8.000,00 €

Oprema 364,77 € 1.010,64 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Stroški potovanj in namestitve 5.881,18 € 5.408,10 € 8.000,00 € 8.000,00 €

Administrativni stroški 3.077,92 € 4.375,53 € 7.000,00 € 7.000,00 €

Ostali stroški 16.922,75 € 12.784,15 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Tržna dejavnost Skupaj 30.622,79 € 28.546,11 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Stroški dela 20.135,86 € 14.474,93 € 24.000,00 € 24.000,00 €

Stroški zunanjih storitev in 
izvajalcev 7.284,87 € 7.284,87 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Oprema 296,87 € 2.961,55 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Stroški potovanj in namestitve 1.873,97 € 3.043,30 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Administrativni stroški 26,81 € 26,81 € 500,00 € 500,00 €
Ostali stroški 1.004,41 € 754,65 € 1.000,00 € 1.000,00 €

MFE Skupaj 7.433,82 € 209.033,82 € 31.000,00 € 31.000,00 €
Stroški dela 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Stroški zunanjih storitev in 
izvajalcev 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Oprema 3.752,50 € 205.352,50 € 0,00 € 0,00 €

Stroški potovanj in namestitve 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Administrativni stroški 2.034,94 € 336,66 € 0,00 € 0,00 €
Ostali stroški 1.646,38 € 3.344,66 € 31.000,00 € 31.000,00 €

Projekti 142.120,57 € 153.737,90 € 80.000,00 € 80.000,00 €

Skupaj stroški

RegCEP, Prometheus, MOVE; 
Cyber Display, Euronet 
50/50,Enercity 142.120,57 € 153.737,90 € 80.000,00 € 80.000,00 €

REALIZACIJA 2010 PLAN 2011

REALIZACIJA 2010 PLAN 2011

Finanni nart za 2011Ocena realizacije za 2010

Ocena realizacije za leto 2010 Finanni nart za leto 2011

Naziv/Postavka Vrsta prihodka

Naziv/Postavka Vrsta odhodka






4. april 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 99

              7. seja Sveta Mestne občine Velenje



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������



3. 
FINANNI NART
Leto: 2011

Prihodki

Fakturirana realizacija Naelo denarnega toka Fakturirana realizacija Naelo denarnega toka

PRIHODKI SKUPAJ 286.474,63 € 238.181,33 € 257.000,00 € 257.000,00 €

Dejavnost KSSENA Skupaj 96.379,49 € 79.645,73 € 115.000,00 € 115.000,00 €

Ustanovitelj Prihodki MO Velenje 38.663,13 € 38.571,73 € 50.000,00 € 50.000,00 €

Ustanovitelj Prihodki MO Celje 27.560,04 € 28.150,03 € 32.000,00 € 32.000,00 €

Ustanovitelj Prihodki MO Sl. Gradec 8.499,96 € 8.437,46 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Ustanovitelj Prihodki KP Velenje 20.670,00 € 3.802,50 € 18.000,00 € 18.000,00 €

Ostali Ostali 1,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fin. prih. Fin. prih. 985,23 € 684,01 € 0,00 € 0,00 €

Tržna dejavnost Skupaj 31.998,99 € 32.679,66 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Storitve tržne dejavnosti Skupaj 31.998,99 € 32.679,66 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Energetski koncept Energetski koncept 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

drugi prihodki TD skupaj 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

MFE Skupaj 1.406,88 € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 €

prihodki MFE-
zadolževanje skupaj - 1.406,88 € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 €

EU PROJEKTI   SKUPAJ 156.689,27 € 125.855,94 € 80.000,00 € 80.000,00 €

Evropski program IEE
Prihodki EU(RegCEP,
Prometheus, Euronet 50/50) 156.689,27 € 125.855,94 € 80.000,00 € 80.000,00 €

Odhodki

Fakturirana realizacija Naelo denarnega toka Fakturirana realizacija Naelo denarnega toka
ODHODKI SKUPAJ 247.736,77 € 453.879,87 € 256.000,00 € 256.000,00 €

Dejavnost KSSENA Skupaj 67.559,59 € 62.562,04 € 115.000,00 € 115.000,00 €

Stroški dela 38.709,00 € 37.653,30 € 82.000,00 € 82.000,00 €

Stroški zunanjih storitev in 
izvajalcev 2.603,97 € 1.330,32 € 8.000,00 € 8.000,00 €

Oprema 364,77 € 1.010,64 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Stroški potovanj in namestitve 5.881,18 € 5.408,10 € 8.000,00 € 8.000,00 €

Administrativni stroški 3.077,92 € 4.375,53 € 7.000,00 € 7.000,00 €

Ostali stroški 16.922,75 € 12.784,15 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Tržna dejavnost Skupaj 30.622,79 € 28.546,11 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Stroški dela 20.135,86 € 14.474,93 € 24.000,00 € 24.000,00 €

Stroški zunanjih storitev in 
izvajalcev 7.284,87 € 7.284,87 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Oprema 296,87 € 2.961,55 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Stroški potovanj in namestitve 1.873,97 € 3.043,30 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Administrativni stroški 26,81 € 26,81 € 500,00 € 500,00 €
Ostali stroški 1.004,41 € 754,65 € 1.000,00 € 1.000,00 €

MFE Skupaj 7.433,82 € 209.033,82 € 31.000,00 € 31.000,00 €
Stroški dela 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Stroški zunanjih storitev in 
izvajalcev 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Oprema 3.752,50 € 205.352,50 € 0,00 € 0,00 €

Stroški potovanj in namestitve 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Administrativni stroški 2.034,94 € 336,66 € 0,00 € 0,00 €
Ostali stroški 1.646,38 € 3.344,66 € 31.000,00 € 31.000,00 €

Projekti 142.120,57 € 153.737,90 € 80.000,00 € 80.000,00 €

Skupaj stroški

RegCEP, Prometheus, MOVE; 
Cyber Display, Euronet 
50/50,Enercity 142.120,57 € 153.737,90 € 80.000,00 € 80.000,00 €

REALIZACIJA 2010 PLAN 2011

REALIZACIJA 2010 PLAN 2011

Finanni nart za 2011Ocena realizacije za 2010

Ocena realizacije za leto 2010 Finanni nart za leto 2011

Naziv/Postavka Vrsta prihodka

Naziv/Postavka Vrsta odhodka






                      4. april 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 100  / Številka 05

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

POROČILO
 o delu prostovoljnih gasilskih društev v 

Mestni občini Velenje za leto 2010
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. 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 Velenje ima                

                                        ustanovljeno poklicno jedro z  
                                            dvanajstimi zaposlenimi gasilci)

- 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, naloge zaščite in reševanja 
ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, 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, 
tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških 
nesrečah, reševanja iz ruševin in plazov ter ob drugih nesrečah 
v skladu z načrti zaščite in reševanja. V skladu z Uredbo o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, opravlja PGD Velenje tudi naloge zaščite 
in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, 
pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših 
avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, naloge 
tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na 
tekočih ter stoječih vodah ter druge naloge zaščite in reševanja 
širšega pomena. Te naloge opravlja PGD Velenje na območju 
teh občin. 
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 in 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 ter 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 bilo v letu 2010 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. 
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. Izvaja se dnevno 
obveščanje PGD o aktualnih zadevah, predvsem s področja 
izobraževanja na nivoju Gasilske zveze Slovenije ter področja 
zakonodaje in sprememb le te.

INTERVENCIJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV 
MO VELENJE V LETU 2010

Gasilske intervencije so postale izredno raznolike, naporne 
in nevarne, saj se danes ne gasi samo požarov hlevov ali 
travnikov, pač pa tudi zahtevne industrijske in notranje požare, 
rešujejo v prometnih nesrečah, poplavah, neurjih in podobno. 
Operativne enote PGD so v letu 2010 skupaj izvedle 228 
intervencij. Sodelovalo je 1623 gasilcev z 311 vozili.

Poleg fizičnih naporov, se gasilci srečujejo tudi s psihičnimi, saj 
pogosto naletijo na ranjene in mrtve. Lani je bilo v intervencijah 
5 mrtvih udeležencev in 61 poškodovanih udeležencev.

V Sloveniji so največje težave lani povzročili septembrske 



4. april 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 101

              7. seja Sveta Mestne občine Velenje

poplave, ki so odnesle tudi nekaj človeških življenj. Na območju naše občine je bilo v dneh od 17.9. do 20.9. zabeleženih 17 
operativnih dogodkov in intervencij, na katerih je posredovalo 53 gasilcev z 14 vozili. Šlo je predvsem za črpanja vode in delo na 
plazovih.
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POŽAR 

STANOVANJSKI 
OBJEKTI 

število interv. 7 1 1 4 1 1 1 16

vozila 15 3 1 6 2 2 2 31

št. gasilcev 80 17 6 25 11 18 12 169

GOSPODARSKA

POSLOPJA 

število interv. 10 1 1 1 / / / 13

vozila 19 1 2 1 / / / 23

št. gasilcev 130 5 12 3 / / / 150

NARAVNO 
OKOLJE 

število interv. 9 / 1 2 / 1 / 13

vozila 11 / 2 4 / 2 / 19

št. gasilcev 53 / 14 32 / 24 / 123

PROMETNA 
SREDSTVA 

število interv. 3 / / / / / / 3

vozila 4 / / / / / / 4

št. gasilcev 23 / / / / / / 23

OSTALI 

POŽARI 

število interv. 14 2 / / / / / 16

vozila 17 3 / / / / / 20

št. gasilcev 55 20 / / / / / 75

TEHNINE INTERVENCIJE 

PROMETNE 
NESREE 

število interv. 48 / / 2 / / / 50

vozila 80 / / 2 / / / 82

št. gasilcev 521 / / 6 / / / 527

NEVARNE 
SNOVI 

število interv. 15 / / / / / / 15

vozila 19 / / / / / / 19

št. gasilcev 97 / / / / / / 97

POPLAVE 

število interv. 7 / 1 1 / / 2 11

vozila 7 / 2 2 / / 2 13

št. gasilcev 41 / 9 9 / / 9 68

OSTALA TEH. 

POMO

število interv. 11 / / 4 / / / 15

vozila 11 / / 5 / / / 16

št. gasilcev 47 / / 28 / / / 75
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SKUPAJ VSEH 
INTERVENCIJ 193 5 4 20 1 2 3 228 

ZBIRNIK VSEH INTERVENCIJ, KI SO BILE OPRAVLJENE V MO VELENJE ZA LETO 2010 
(brez PIGD Premogovnik in PGE Gorenje)

POŽARI TEHNINE INT. OSTALO
SKUPAJ

št. intervencij 61 št. intervencij 91 št. intervencij 76 št. intervencij 228

gas. vozila 97 gas. vozila 130 gas. vozila 84 gas. vozila 311

št. gasilcev 540 št. gasilcev 767 št. gasilcev 316 št. gasilcev 1.623

ZBIRNIK PREVOZOV PITNE VODE, KI SO BILE OPRAVLJENE V MO VELENJE ZA LETO 2010 
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PREVOZI 
PITNE 
VODE 

število prevozov 124 / / 38 2 22 5 191

koliina m3 620 / / 190 5 110 120 1.045

št. gasilcev 124 / / 76 4 26 4 234

Omeniti se mora tudi izvedene intervencije poklicne gasilske enote Gorenje na obmoju njihovega požarnega rajona 
tovarne Gorenje. Teh je bilo 150 v katerih je delovalo 600 poklicnih gasilcev z 225 vozili ter intervencije gasilcev 
Premogovnika, ki so izvedli 1 intervencijo, z 3 vozili in 22 gasilci.  
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ZBIRNIK IZOBRAŽEVANJE, KI JE BILO OPRAVLJENO V MO VELENJE ZA LETO 2010 

Naziv teaja / 
specialnosti 
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NEVARNE SNOVI / / / / / 2 / / / 2 

NOSILEC IDA / / 2 2 / 2 / / / 6 

TEHNINO 
REŠEVANJE 

/ 2 / / / / / / / 2 

TEHNINO 
REŠEVANJE-OBN. 

6 / / 1 / / / / / 7 

HOT FIRE MODUL A / / / 3 / / / / / 3 

HOT FIRE MODUL B / 4 / / / / / / / 4 

MOTORNA ŽAGA 8 4 / 3 / 2 1 / / 18 

INŠTRUKTOR 2 / / / / / / / / 2 

OSNOVNI  TEAJ 
GASILEC 

/ / / / / 2 / / / 2 

GAŠENJE V NARAVI 
Z LAHK. LET. 

/ / / 4 / / / / / 4 

VODJA ENOT - G 6 2 / 4 2 1 / / / 15 

IZPIT ZA 
VODITELJA OLNA 

4 / / / / / / / / 4 

POTAPLJA / / 2 / / / / / / 2 

PREDAVATELJ / / / / / 1 / / / 1 

LAN VIŠJEGA 
POVELJSTVA - VG

/ / / / / 2 / / / 2 

VODJA SKUPINE 13 3 7 8 7 5 2 / / 45 

SKUPAJ: 39 15 11 25 9 17 3 / / 119 

Skupno število novo usposobljenih gasilcev kaže na to, da v PGD MOV posveajo veliko pozornost temu podroju, kar 
je pravilno in pohvalno. Za ta namen se porabi veliko sredstev in še ve prostega asa. Po konanem šolanju za 
gasilca, ki poteka v Velenju in traja okrog 160 ur, se gasilce pošilja na dodatna usposabljanja v gasilsko šolo na Ig. 
Tam potekajo vednevni teaji, kjer dobijo dodatna znanja. Takšna znanja so danes uporabnik dihalnega aparata, 
tehnini reševalec, reševalec ob nesrei z nevarno snovjo, uporabnik motorne žage, strojnik, uporabnik radijskih 
postaj, gasilec, ki gasi s pomojo helikopterja, gasilec ki gasi notranje požare in še kaj. Da lahko naši gasilci vse to 
opravijo, morajo pokazati veliko volje, znanja in se odrekati dopustu ob obiskovanju teh teajev.  
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OSNOVNI  TEAJ 
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PREDAVATELJ / / / / / 1 / / / 1 

LAN VIŠJEGA 
POVELJSTVA - VG

/ / / / / 2 / / / 2 

VODJA SKUPINE 13 3 7 8 7 5 2 / / 45 

SKUPAJ: 39 15 11 25 9 17 3 / / 119 

Skupno število novo usposobljenih gasilcev kaže na to, da v PGD MOV posveajo veliko pozornost temu podroju, kar 
je pravilno in pohvalno. Za ta namen se porabi veliko sredstev in še ve prostega asa. Po konanem šolanju za 
gasilca, ki poteka v Velenju in traja okrog 160 ur, se gasilce pošilja na dodatna usposabljanja v gasilsko šolo na Ig. 
Tam potekajo vednevni teaji, kjer dobijo dodatna znanja. Takšna znanja so danes uporabnik dihalnega aparata, 
tehnini reševalec, reševalec ob nesrei z nevarno snovjo, uporabnik motorne žage, strojnik, uporabnik radijskih 
postaj, gasilec, ki gasi s pomojo helikopterja, gasilec ki gasi notranje požare in še kaj. Da lahko naši gasilci vse to 
opravijo, morajo pokazati veliko volje, znanja in se odrekati dopustu ob obiskovanju teh teajev.  
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PREVERJANJE - ALARMIRANJE PGD V LETU 2010

Z namenom preverjanja odzivnih časov intervencijskih enot 
ter preverjanja sistema izvozov intervencijskih vozil v primeru 
požara, naravne ali druge nesreče je štab CZ MOV v skladu 
s sklepom Župana MOV Srečka Meha z dne 2.6.2010 izvedel 
nenapovedano alarmiranje operativnih gasilski enot v MOV. Vaja 
je imela cilj preveriti operativno usposobljenost, pripravljenost in 
skupno delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, predvsem 
operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v MOV, preveriti 
in izboljšati postopke obveščanja in alarmiranja na lokalni ravni 
ter preveriti sodelovanje med teritorialnimi gasilskimi enotami v 
MO Velenje in se posvetiti uporabi ustrezne tehnike, opreme in 
sredstev.
Vse priprave za izvedbo vaje je izvedel referat za ODO in ZIR, 
delo je usmerjal in usklajeval  poveljnik štaba CZ MOV. Za vajo 
je bilo potrebno izdelati osnovne dokumente za izvedbo vaje, 
imenovati komisijo za pripravo in izvedbo vaje, določiti območja 
in lokacije izvajanja posameznih aktivnosti na vaji ter zagotoviti 
obveščanje javnosti. 
Vaja se je pričela z zahtevo vodje vaje preko telefona neposredno 
dežurnemu PGD Velenje po aktiviranju gasilskih enot PGD 
Škale, PGD Šalek in PGD Pesje v četrtek 17.6.2010 ob 10:02 
uri. Dežurni PGD Velenje je aktiviral sirene vseh naštetih PGD 
in na ReCO Celje podal zahtevo po aktiviranju pozivnikov 
vseh naštetih enot. Aktiviranje vseh treh PGD so spremljale tri 
komisije, ki so merile čase in jih beležile v povezavi z aktivnostmi 
PGD. Komisije so potek vaje tudi fotodokumentirale. Drugi del 
vaje smo izvedli v petek 18.6.2010 ob 9:14 z zahtevkom vodje 
vaje dežurnemu PGD Velenje po aktiviranju PGD Bevče, PGD 
Vinska Gora in PGD Šentilj. Ostali postopki so bili podobni kot 
v prvem delu. Zadnji del vaje je potekal v petek 18.6.2010 ob 
10:36 z aktiviranjem PGD Velenje. Vse enote so o svojih izvozih 
poročale dežurnemu v PGD Velenje, ki je beležil aktivnosti. Po 
izvozih je vodja vaje zahteval preklic izvoza in vrnitev v dom. V 
vaji so sodelovale vse gasilske enote v MOV. 
V skladu z navodili o javnem alarmiranju je bilo urejeno 
obveščanje občanov preko javnih medijev (Radio Velenje, 
lokalna in regionalna televizija VTV, časopisi). Obveščanje 
javnosti se je pričelo ob alarmiranju posameznih enot.
Na alarmiranje se je skupaj odzvalo 81 gasilcev, ki so izvozili 
s 14 vozili. V vseh primerih je prvo vozilo posameznega PGD 
izvozilo prej ali v štirih minutah. 
Komisija je med izvedbo vaje ugotovila naslednje zadeve:
- odzivni časi so ustrezni
- število gasilcev je kljub dopoldanskemu času primerno
- število voznikov tovornih vozil zadovoljivo
- nekateri operativci ne nosijo pozivnikov, kar se kaže v 

neodzivu na tihi alarm
- sistem alarmiranja je slabo deloval; niso delovale 4 sirene, 

kljub temu, da jih je sistem prikazoval v delovanju.
- kadar pridejo gasilci na tihi poziv, lahko prožijo sireno ročno 

preko tipke za alarmiranje tistih, ki pozivnikov nimajo (tokrat 
se to v enem primeru ni zgodilo glede na to, da sistem NI 
DELOVAL povsod)

- opremljenost gasilcev z osebno opremo ustrezna
- ponovno opozoriti enote na dosledno javljanje o vseh 

aktivnostih (o prejemu alarma, o izvozu, o prihodu na 
lokacijo)

Poročilo je na svoji seji 25. 8. 2010, potrdil štab CZ MOV.
 

DELO Z GASILSKO MLADINO V LETU 2010

Zaradi tega, ker so  aktivnosti številčne in so otroci tudi drugače 
precej zasedeni, poskuša mladinska komisija GZ združevati 
dogodke in tekmovanja. Kljub temu je bilo za mlade pripravljenih 
7 različnih aktivnosti.
-  sankanje v Paški vas (sodelovalo je 9 društev) 
-  kino predstava v Škalah (8 društev)
-  orientacija iz Šoštanja v Topolšico (7 društev)
-  kviz v Škalah (8 društev)
-  družabno srečanje s športnimi igrami v Šoštanju (11 

društev)
-  ogled lutkovne igrice v Žalcu (6 društev) in pohod na Goro 

Oljko (1 društvo).
Na regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji so se uvrstile ekipe 
iz Vinske Gore, Velenja, Škal in Bevč. Od tam so na državno 
tekmovanje na gradu Snežnik potovale 2 ekipi iz Škal in ena 
ekipa iz Vinske Gore.
Regijskega tekmovanja iz kviza pa so se udeležile ekipe iz Škal, 
Velenja, Pesja, Vinske Gore in Bevč. 
V pomladanskem času so vsa društva sodelovala na gasilskih 
tekmovanjih, največ na tekmovanju zveze v Šmartnem ob Paki 
ter na pokalnem tekmovanju SŠ regije. V skupnem seštevku 
štirih tekem so med pionirkami pionirke PGD Škale osvojile 2. 
mestu, mladinci Šentilja 1. mesto in mladinke Škale 2.mesto. 

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. Letos je bilo za leto 2010 
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 2.2.2011 do 17.2.2011. PGD so 
zbrala naslednja števila točk:
1. PGD VELENJE  549 točk
2. PGD VINSKA GORA 488 točk
3. PGD ŠKALE  426 točk
4. PGD PESJE   364 točk
5. PGD BEVČE  355 točk
6. PGD ŠENTILJ  351 točk
7. PGD ŠALEK  294 točk
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FINANCIRANJE NABAVE OSEBNE ZAŠČITNE OPREME 
TER GASILSKE OPREME ZA VSA PGD MOV

Za vsa društva se je v 2010 ponovno nabavila gasilsko reševalna 
oprema. Prvič se je del sredstev namenil specializaciji društev, 
po kateri se specialna oprema kupuje posameznim društvom in 
ne vsem. Ta društva s posebno opremo potem posredujejo na 
območju celotne občine. Lani sta bili kupljeni posebni prikolici za 
poplave za PGD Velenje in PGD Škale. Prikolici sta opremljeni z 
profesionalno potopno črpalko in agregatom, reflektorji, stojali, 
cevmi, vrvmi in ostalo posebno opremo. Med vsemi prispelimi 
ponudbami je bil izbran najugodnejši ponudnik. Višina sredstev 
na PGD je bila določena glede na kategorijo PGD in višino 
sredstev MOV namenjenih za to:

PGD Bevče 1.146,60 € sofinanciranje nakupa opreme

PGD Šentilj 1.146,60 € sofinanciranje nakupa opreme

PGD Škale 7.332,87 € sofinanciranje nakupa opreme in 
posebne prikolic

PGD Šalek 1.758,12 € sofinanciranje nakupa opreme

PGD Pesje 1.758,12 € sofinanciranje nakupa opreme

PGD Vinska Gora 1.758,12 € sofinanciranje nakupa opreme

PGD Velenje 9.855,39 € sofinanciranje nakupa opreme in 
posebne prikolice

INVESTICIJE - SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH 
VOZIL V LETU 2010

V letu 2010 je bilo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil iz 
sredstev proračuna namenjenih 20.870,00 €:

PGD Velenje 20.870,00 € sofinanciranje nabave gasilskega 
vozila HTRV-1.

INVESTICIJE - SOFINANCIRANJE ADAPTACIJE GASILSKIH 
DOMOV V LETU 2010

V letu 2010 je bilo za sofinanciranje adaptacije gasilskih domov 
iz sredstev proračuna namenjenih 29.900,13 €:

PGD Šentilj 7.000,00 € sofinanciranje obnove  gasilskega doma  
(menjava oken)

PGD Velenje 1.440,00 € sofinanciranje obnove gasilskega 
doma (ureditev kletnih prostorov)

PGD Bevče 8.400,00 € sofinanciranje obnove gasilskega doma 
(obnova fasade)

PGD Škale 4.000,00 € sofinanciranje obnove gasilskega doma 
(obnova kuhinje)

PGD Šalek 6.981.60 € sofinanciranje obnove gasilskega doma 
(menjava podpostaje)

PGD Pesje 2.181,28 € sofinanciranje obnove gasilskega doma 

(popravilo odtokov)
 
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO GASILSKIH VOZIL

V letu 2010 je bilo za sofinanciranje vzdrževanja in popravila 
gasilskih vozil iz sredstev proračuna namenjenih 6.040,00 € 

PGD Velenje 2,318,40 € sofinanciranje rednega letnega servisa 
avtolestve ALK 37 in 1.472,00 € sofinanciranje popravila večjih 
vozil

PGD Šentilj 300,00 € sofinanciranje popravila večjih vozil

PGD Škale 300,00 € sofinanciranje popravila večjih vozil

PGD Šalek 1000,00 € sofinanciranje popravila večjih vozil

PGD Pesje 350,00 € sofinanciranje popravila večjih vozil

PGD Vinska Gora 300,00€ sofinanciranje popravila večjih vozil

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

so opredeljeni v Pravilniku o ugotavljanju zdravstvene 
sposobnosti operativnih gasilcev (Ur.l. RS, št. 65/2007 in 
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 2010 je bilo za sofinanciranje zdravniških pregledov za 
operativne gasilce namenjenih 5,000,02 €. Višina sredstev na 
PGD je bila določena glede na kategorijo PGD in višino sredstev 
MOV namenjenih za to:

PGD Bevče 421,35 € sofinanciranje zdravniških pregledov

PGD Šentilj 421,35 € sofinanciranje zdravniških pregledov

PGD Škale 646,07 € sofinanciranje zdravniških pregledov

PGD Šalek 646,07 € sofinanciranje zdravniških pregledov

PGD Pesje 646,07 € sofinanciranje zdravniških pregledov

PGD Vinska Gora 646,07 € sofinanciranje zdravniških 
pregledov

PGD Velenje 1.573,04 € sofinanciranje zdravniških pregledov

OSTALO
V letu 2010 smo podprli tekmovanje pionirk in pionirjev za pokal 
mesta Velenje v organizaciji PGD Velenje. Podprli smo tudi 25. 
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srečanje gasilk GZ Šaleške doline in srečanje gasilskih veteranov ter strokovno ekskurzijo na največji evropski gasilski sejem v 
Leipzig. Dodatno smo podprli tekmovanje PGD Šalek v spomin na Rafaela Gorška. Vse skupaj  v skupni vrednosti 1.050,00 €.
S 300,00 € smo podprli tudi projekt Združenja poklicnih gasilcev Slovenije »Avtomatski defibrilatorji rešujejo življenja«. V tem 
projektu je združenje zbiralo sponzorska sredstva za nabavo defibrilatorjev, ki so jih potem razdelili gasilskim enotam. Enega 
takega so prejeli tudi v PGD Velenje. 

Na koncu poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2010 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.

Pripravila:
Andrej RUPREHT, s.r. 
 Janko RAMŠAK, s.r. 
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VIŠINA FINANNIH SREDSTEV PO PGD V LETU 2010 

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO 

PRORAUNSKA 
SREDSTVA 

- DVANAJSTINE - 

PRORAUNSKA 
SREDSTVA  
- OSTALA - 

SKUPAJ 

1. VELENJE 27.828,00 37.778,43 65.606,43 

2. ŠKALE 9.276,00 12.278,94 21.554,94 

3. ŠALEK 8.580,00 10.585,79 19.165,79 

4. VINSKA GORA 9.840,00 2.704,19 12.544,19 

5. PESJE 8.832,00 4.935,47 13.767,47 

6. ŠENTILJ 6.372,00 8.867,95 15.239,95 

7. BEVE 6.144,00 9.967,95 16.111,95 

8. VELENJE - POKLICNO JEDRO 249.894,12  249.894,12 

  9. GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE 13.600,00 600,00 14.200,00 

SKUPAJ 340.366,12 87.718,72 428.084,84 

• * Gasilsko zvezo Šaleške doline sofinancira tudi obina Šoštanj in obina Šmartno ob Paki  

Na koncu poroila o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni obini Velenje za leto 2010 se zahvaljujemo vsem 
gasilcem (prostovoljnim in poklicnim) za ves trud in delo, ki ga vlagajo v to dejavnost. Uprava Mestne obine Velenje 
to ceni in si bo tudi v bodoe 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 POMO. 

Pripravila: 

Andrej RUPREHT              Vodja urada za razvoj in investicije

Janko RAMŠAK               Alenka REDNJAK dipl.ekon.(UN) 

     Župan 

            Bojan KONTI
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB4, 
17/2008 (21/2008 – popr.), 76/2008 – ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 – odl. US, 
45/2010 – ZintPK in 9/2011) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in  18/2008) na svoji _______ 
seji dne __________ sprejel 

ODLOK 
o splošnem redu v Mestni občini Velenje 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.  člen
(1) Ta odlok ureja odnose med uporabniki prostora Mestne 
občine Velenje (v nadaljevanju: MOV), predpisuje njihove 
obveznosti, našteva prepovedi in predpisuje nadzor, ukrepe in 
sankcije. 

(2) Fizične in pravne osebe morajo spoštovati splošni red in 
skrbeti za urejenost svojega okolja.

2. člen
(1) Za prekrške storjene po tem odloku, so odgovorne osebe, 
ki:
- prekršek storijo same; 
- so starši, skrbniki ali rejniki mladoletnika v prekršku; 
- so lastniki ali vodniki živali v prekršku;
- so uporabniki predmeta, s katerim je storjen prekršek. 

3. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. javne površine so površine, ki so namenjene javni rabi in so 
dostopne vsem pod enakimi pogoji; 

2. utrjene javne površine so površine namenjene pretežno 
pešcem (na primer: trgi, ploščadi, nadhodi in podhodi, 
sprehajalne poti, ipd);  

3. zelene javne površine so neutrjene, večinoma zatravljene 
ali drugače kultivirane površine, namenjene humaniziranju 
bivalnega okolja, javni rabi in so v javni lasti; 

4. urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi (na primer: 
koši za odpadke, klopi, stojala za kolesa, ograje, naprave 
namenjene omejevanju dostopa, cestna in dekorativna 
svetila, igrala, rastlinska korita, zbiralnice ipd);

5. trasa komunalnega voda je območje vgrajene cevi, kabla ali 
kinete, razširjeno za varovalni pas, namenjen vzdrževanju;   

6. strnjeno naselje je območje vsaj petih bivalnih objektov, 
različnih lastnikov, med seboj oddaljenih manj kot 30 
metrov; 

7. nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v 
nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega;

8. prekomerno uživanje opojnih substanc je tisto, ki  povzroči 
spanje, omotico, bruhanje, vpitje, agresijo, očitne motorične 
motnje ipd;

9. ureditveno območje je razvidno iz grafične Priloge;
10. bivalno okolje je območje za katerega je značilna pretežno 

stanovanjska izgradnja;  
11. centralni predeli mesta je območje, razvidno iz grafične 

Priloge;
12. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali pravnih 

oseb;

13. upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. 
V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za 
upravljavca lastnik sam;

14. rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo 
hrane, nadaljnjo prodajo ali za druge gospodarske 
namene.

II. OBVEZNOSTI 

4. člen
(1) Obveznosti uporabnikov prostora MOV:
- skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih površin;
- varovanje zdravja in premoženja vseh uporabnikov in 

lastnikov prostora;
- izogibanje konfliktnim situacijam z motečimi posegi v 

prostor.

(2) Uporabniki prostora morajo skrbeti za higieno in urejen 
videz za svoje aktivnosti uporabljenih javnih površin. Morebitne 
degradacije nastale z uporabo javne površine je potrebno vrniti 
v prvotno stanje oz. urediti stanje, v skladu s soglasjem lastnika 
ali upravljavca javnih površin. Sanacija mora biti izvedena takoj 
oz. v upravičenih primerih najkasneje v enem mesecu. Po tem 
času sanacijo na stroške povzročitelja izvede pooblaščeni 
izvajalec MOV.

(3) Uporabniki prostora MOV so dolžni varovati premoženje, 
urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri svojih aktivnostih 
uporabljajo. Morebitne poškodbe se odpravijo na stroške 
povzročitelja. 

(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so locirani na 
ali neposredno ob javni površini morajo: 

- poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena tako, da 
bistveno ne odstopajo od urejenosti sosednjih zemljišč;

- poskrbeti, da so na objektih nameščeni in ustrezno 
vzdrževani žlebovi in snegobrani;

- dnevno iz objektov odstranjevati ledene sveče in sneg, ki 
lahko s svojim padcem poškoduje mimoidoče;

- odstraniti drevesa oz. suhe veje, pri katerih obstaja 
nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih 
ali njihovo premoženje.

(5) Lastniki ali upravljavci javnih površin so dolžni na površinah 
namenjenih prometu vozil in pešcev dnevno čistiti sneg, ter s 
posipanjem preprečiti poledico.

 (6) Na javnih površinah je treba upoštevati navodila upravljavca 
javne površine. 

 (7) Občani so dolžni upoštevati navodila in odredbe uradnih 
oseb, ki izvajajo nadzor nad določili tega odloka. 

 (8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami 4. in 5. odstavka  tega člena. 

 (9) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 4. in 5. 
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 
eurov.
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(10) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami 6. in 7. odstavka  tega člena. 

(11) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 6. in 7. 
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 
eurov.

III. PREPOVEDI

5. člen
(1) Prepovedana so dejanja ali opustitve, s katerimi se ogroža 
ali poškoduje premoženje občine 
oz. javno dobro.

(2) Na območju Mestne občine Velenje je prepovedano: 

1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način 
porabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, 
kadar pooblaščeni organi javno objavijo omejitev porabe 
vode;

2. odmetavati odpadke na javne površine;
3. kuriti vse vrste odpadkov; 
4. izlivati odpadne snovi na javne površine;
5. izlivati meteorne vode na javne površine, če to povzroča 

nevarnost ali škodo; 
6. prati vozila, naprave ali predmete na bregovih, v strugah 

vodotokov ali na zaščitenih področjih vodnih virov;
7. prati ali servisirati vozila na javnih površinah; 
8. uporabljati motorne škropilnice v strnjenih naseljih; 
9. izvajati posege na drevnini in drugih zasaditvah na javnih 

zelenih površinah brez soglasja lastnika;
10. izvajati kakršnekoli posege na javnih površinah brez 

dovoljenja lastnika ali upravljavca;
11. saditi rastline na javnih površinah brez soglasja lastnika ali 

upravljavca zemljišča;
12. odlagati sneg na vozišča, pločnike ter kolesarske steze; 
13. nadlegovati občane na javnih površinah;
14. opravljati malo ali veliko potrebo na javnih mestih, ali se 

drugače nedostojno vesti;
15. prenočevati na javnih krajih ali v zasebnih objektih brez 

soglasja lastnika;
16.  vstopiti brez dovoljenja v prostor, zgradbo ali na kraj, kjer 

je vstop prepovedan z odločitvijo občinskega organa in je 
prepoved vidno označena;

17. imeti nepokrite oz. nezavarovane vodnjake, jame, jaške, 
vhode v kleti, jarke, izkope, prekope ali druge odprtine, ki 
predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi;

18. prekomerno uživati alkoholne pijače in druge opojne 
substance, na javnih mestih izven  gostinskih lokalov in 
prireditev; 

19. na parkiranih vozilih uporabljati akustične naprave, ki 
presegajo hrup motorja;

20. zadrževati se v objektih namenjenih parkiranju;
21. parkirati na javnih površinah nepriklopljena priklopna 

vozila izven za to določenih površin; 
22. puščati kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo na javnih 

površinah tako, da povzroča škodo, ovira promet vozil ali 
prehod pešcev;

23. poškodovati ali odstraniti ograje, in druge naprave  
postavljene za preprečevanje gibanja;

24. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo 
žico ali na drug nevaren način;

25.  kopati živali v vodotokih in jezerih na javnih površinah, 
kjer je prepoved označena; 

26.  namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
27. odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, golobe in 

druge prostoživeče živali na javnih površinah v ureditvenem 
območju, brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča;

28. sprehajati in voditi živali na površinah ali v objektih, kjer so 
prepovedane;

29.  uporabljati vrtne kosilnice ali druge naprave z motorji na 
notranje izgorevanje v strnjenih naseljih ob nedeljah in 
praznikih.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 
11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28. in 29., 
točke 2. odstavka tega  člena. 

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 
4., 5., 7.,  8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 
24., 25., 27., 28. in 29. točke 2. odstavka tega  člena,  njihova 
odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami  6.,14.,16.,17., 23. in 26. točke  
2. odstavka  tega člena. 

(6) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 6.,16.,17. 
in 23. točke  2. odstavka  tega člena, njihova odgovorna oseba 
pa z globo 400 eurov.

IV. JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE 

6. člen
(1) Za vzdrževanje javnega reda na javnem shodu ali javni 
prireditvi je odgovoren vodja shoda oz. prireditve, ki ga določi 
organizator. Taka oseba je dolžna poskrbeti:
- da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev 

parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo 
udeležencev v cestnem prometu;

- da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oz. javne 
prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter 
s sanitarijami;

- da so parkirišča in sanitarije vidno označene;
- da sta takoj po končani prireditvi prireditveni prostor in 

okolica očiščena, odstranjeni vsi za namen prireditve 
postavljeni objekti, prostor in okolica pa sanirana v stanje 
pred prireditvijo.

(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami 1. odstavka  tega člena. 

(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1. odstavka 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.



4. april 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 109

              7. seja Sveta Mestne občine Velenje

V. POSEDOVANJE IN REJA ŽIVALI

7. člen
(1) Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na povodcu. 
Dolžina povodca mora biti takšna, da žival ne more priti v 
neželen stik z drugimi osebami in živalmi. 

(2) Vodnik živali je dolžan:
- imeti žival ves čas pod nadzorom in jo obvladovati;
- imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov in ga na 

zahtevo pristojnega organa občinske uprave tudi pokazati;
- takoj odstraniti iztrebke.

(3) V centralnih predelih mesta je reja rejnih živali 
prepovedana.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., in 3. odstavka  tega 
člena. 

(5) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., in 3. 
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 
eurov.

VI. NADZOR

8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni 
organ občinske uprave. 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.

(2) Uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad določbami občinskih 
aktov imajo pravico za zagotovitev varnosti, splošnega reda, 
premoženja, zdravja in čistoče. Imajo pravico dajati občanom 
navodila in odredbe za prenehanje ali naložitev odprave 
posledic prekrškov, za katere so pristojni. 

(3) Občani so dolžni ravnati po navodilih in odredbah iz 
prejšnjega odstavka. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o 
javnem redu in miru v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 2/2004, 20/2005 in 9/2006);

10. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0001/2011 
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ

ANALIZA PRIPOMB IN PREDLOGOV:

I. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je na svoji 3. seji 
dne 16. 3. 2011 obravnaval osnutek Odloka o splošnem redu v 
Mestni občini Velenje in podal naslednje pripombe in pobude:
1. Čiščenje snega na parkiriščih in dohodnih poteh med 

večstanovanjskimi objekti
 Pripomba  se upošteva. Dodan je nov odstavek v četrtem 

členu.
2.  Prepoved parkiranja na javnih površinah službenih vozil, 

poltovornih in tovornih vozil
 Pripomba se ne upošteva. Po veljavni zakonodaji se 

službeno vozilo lahko uporablja tudi v zasebne namene. 
Ureditev parkiranja motornih vozil ni predmet tega odloka, 
ampak  Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih površin posebnega pomena (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 12/2010-UPB1 in 27/2010). 

3.  Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na povodcu in 
z nagobčnikom

 Pripomba se ne upošteva, ker zadostno varstvo zagotavlja 
že zapisana določba v tem odloku. Za nevarne živali pa 
je to urejeno v Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 
43/2007-UPB2).

4.  Prepoved beračenja
 Pripomba se ne upošteva, ker je beračenje urejeno z 

Zakonom o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 
70/2006).

5.  Zatikanje reklamnih lističev na vozila, ki se nahajajo na 
javnih površinah

 Pripomba se ne upošteva, ampak bo obravnavana ob 
spremembi Odloka o oglaševanju v Mestni občini Velenje.

II. Odbor za področje gospodarskih javnih služb je na svoji 6. 
seji dne 16. 3. 2011 obravnaval osnutek Odloka o splošnem 
redu v mestni občini Velenje in podal naslednje pripombe in 
pobude:
1. Čiščenje snega na parkiriščih in dohodnih poteh med 

večstanovanjskimi objekti
 Pripomba  se upošteva. Dodan je nov odstavek v četrtem 

členu.
2. Prepoved parkiranja na javnih površinah službenih vozil, 

poltovornih in tovornih vozil
 Pripomba se ne upošteva. Po veljavni zakonodaji se 

službeno vozilo lahko uporablja tudi v zasebne namene. 
Ureditev parkiranja motornih vozil ni predmet tega odloka, 
ampak  Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih površin posebnega pomena (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 12/2010-UPB1 in 27/2010). 

3. Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na povodcu in z 
nagobčnikom

 Pripomba se ne upošteva, ker zadostno varstvo zagotavlja 
že zapisana določba v tem odloku. Za nevarne živali pa 
je to urejeno v Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 
43/2007-UPB2).

 Predsednik odbora je predlagal, da bi se pripravil odlok, ki 
določa pogoje pod katerimi lahko imaš psa v mestu.

 Pobudo smo vzeli na znanje.

III. Člani sveta Mestne občine Velenje so na svoji 6. seji dne 
22. 3. 2011 obravnavali osnutek Odloka o splošnem redu 
v mestni občini Velenje in podali naslednje pripombe in 
pobude:
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Član sveta Franc SEVER je dejal, da podpira osnutek odloka. 
Predlagal je, da bi pristojne službe preučile možnosti, da se 
zapiše tudi opozorilo glede daljnovodnih področij, namreč, če 
živiš ob daljnovodu in če podreš drevo, ki je debelejše, kot 
je dovoljeno, te kaznujejo logarji. Če pade na daljnovod, ko 
ga podreš, moraš plačat kazen, če ga ne podreš in pade, pa 
plačaš škodo. Če pa  je posamezniku preko inšpekcijskih služb 
dovoljeno, da lahko to sam odstrani, je pot bistveno lažja kot pa 
preko logarjev, saj ti pridejo na teren le za večjo količino in ne 
za eno samo drevo.  S tem hkrati varujemo nek infrastrukturni 
objekt na določenem območju in bi bilo dobro, da se o tem 
razmisli.
 Inšpekcijske službe ne morejo dovoljevati podiranja dreves 

v gozdu, ampak so za to pristojni gozdarji. Na negozdnih 
površinah pa lastniki za to ne rabijo posebnega dovoljenja.

 Na odboru je bilo dogovorjeno, in rečeno tudi danes, da 
bi prevetrili tudi odlok o pasjem redu, da se o tem ne bo 
razpravljalo tu, ampak na odboru.

 Odlok o obveznostih lastnikov in vodnikov psov v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
2/2004) je bil razveljavljen z Odlokom o javnem redu in miru 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/2004, 20/2005 
in 9/2006). Določila o obveznostih in prepovedih  v tem 
odloku veljajo za vse živali.

 Določene stvari so bile sprejete tudi glede plakatiranja. Ve 
se, kje so določena plakatna mesta, ne vemo pa, kakšne 
so bile sankcije za tiste, ki so to kršili in če smo, hipotetično, 
kakšno lokacijo, ki bi bila atraktivna zgrešili, bi bilo morda 
smiselno v tistem delu spremeniti ta odlok, ki smo ga takrat 
sprejeli in bi za te lokacije, ki so atraktivne določili vsaj, 
kakšne naj bodo te table, da ne bodo različne. 

 Pripomba bo upoštevana pri pripravi sprememb odloka o 
oglaševanju.

Član sveta Robert BAH je dejal, da se že dalj časa pojavlja 
problem, primer je Efenkova cesta, da so žive meje, ograje ali 
oporni zidovi lastnikov hiš čisto do meje in mogoče celo na javni 
površini. Zanima ga, kako je to področje rešeno, če sploh je, 
ker je očitno, da se zdaj to ne rešuje.
 Problem živih mej na Efenkovi cesti in podobnih primerih ni 

stvar  tega odloka, ampak je to urejeno v predpisih o javnih 
cestah.

Članica sveta Tatjana STRGAR je dejala, da podpira odlok, bi 
pa pri 7. členu, ki govori o posedovanju in reji živali dodala, da 
morajo biti na javnih površinah živali ne le na povodcu, ampak 
morajo nevarne pasme psov nositi tudi nagobčnik. 
 Pripomba se ne upošteva, ker zadostno varstvo zagotavlja 

že zapisana določba v tem odloku. Za nevarne živali pa 
je to urejeno v Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 
43/2007-UPB2.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da so se kazni nekoliko 
zvišale. Na Odboru je eden od članov rekel, da se mu že zdaj 
zdijo precej visoke pa tudi sam meni tako in ga zanima, zakaj 
smo jih zvišali in zakaj nismo ostali vsaj na prejšnjih. Zanima 
ga tudi, koliko so bile dvignjene procentualno, koliko je bilo teh 
kazni pobranih, kakšen je učinek polovičnega plačila kazni in 
upa, da bodo redarji v prihodnje vse obravnavali enako.
 Višine kazni morajo biti primerne glede na težo storjenega 

prekrška, zato so nekatere višje, nekatere pa nižje. 
Polovično plačilo globe ureja Zakon o prekrških (Uradni list 

RS, št. 3/2007-UPB4),  Statistični  podatki kažejo na zelo 
dobre učinke. V letu 2010 je bilo izrečenih devet ukrepov po 
veljavnem odloku.

 Dejal je, da je v 6. alineji 5. člena  zapisano, da se z globo 
1.200 EUR kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
6.,14.,16.,17.,23., in 26. točke 2. odstavka tega člena, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR. Med drugim 
je pod 14. točko navedeno, da je prepovedano opravljati 
malo ali veliko potrebo na javnih mestih, ali se drugače 
nedostojno vesti. V 3. alineji pa gre za fizično osebo, ki 
se za te prekrške kaznuje z 200 EUR globe. Dejal je, da 
to pomeni, da bo samostojni podjetnik, ko bo eden šel 
opravljat potrebo za drevo, moral plačati 1200 EUR in še 
kot oseba 400 EUR, tisti, ki je pa res naredil napako, pa ne 
bo kaznovan. Njegov predlog je, da bi se to prestavilo na 
drugo stran. 

 Pripomba se upošteva, saj se globe za prekrške za pravne 
in odgovorne osebe izrekajo samo za prekrške v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti.

Član sveta Jože ZUPANČIČ je opozoril na slovnično napako v 
5. točki, in sicer mora pisati, izlivati meteorne vode. 
 Pripomba je upoštevana.
Dejal je, da bi v 14. točki dodal še pljuvanje po tleh in 
odmetavanje žvečilnih gumijev. 
 Predlagane in tudi druge podobne prepovedi so zajete v 

terminu »nedostojno vedenje« saj taksativno naštevanje ne 
bi zajelo vseh nedostojnih ravnanj.

Glede 18. točke pa je predlagal, da se spremeni tako, da 
piše, da je prepovedano prekomerno uživati alkoholne pijače 
in druge opojne substance na javnih mestih, izven gostinskih 
lokalov in prireditev.
 Termin »prepovedano« je že zajet v drugem odstavku pred 

naštevanjem po točkah.

Velenje, 31. 3. 2011
Pripravili:

 Sonja Glažer, dipl. san. inž., s.r.
 Gašper Koprivnikar, kom. inž., s.r.
 Cvetka Dražnik Ladinek, univ. dipl. prav. s.r.
 Janez Ramšak, dipl. var. inž., s.r.
 Goran Semečnik, univ. dipl. inž. arh., s.r.
 Peter Tkalec, dipl. upr. org., s.r.
 Rudi Vuzem, org. dela, s.r.                          

Franc Zajamšek, univ. dipl. inž. gradb., s.r.                           
                                      
                                                                                                    

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

                                                                                                  
 Župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, s.r.
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POROČILO 
o izvajanju GJS zbiranja in odvoza  odpadkov za leto 2010 v  Mestni občini Velenje
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LETNO POROČILO
 Vrtca Velenje za leto 2010

POVZETEK LETNEGA POROČILA VRTCA VELENJE ZA 
LETO 2010

1. UVODNA BESEDA RAVNATELJICE 

Z letnim poročilom želim osvetliti nekatera pomembnejša 
prizadevanja in dosežke Vrtca Velenje. Pred vami je povzetek 
opravljenega dela, in kratke usmeritve za nadaljnje delo. Pogled 
nazaj nas opomni, 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. 
Želimo prispevati k oblikovanju drugačne, sodobnemu času 
primernejše predšolske ustanove in 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 2010 bo za Vrtec Velenje 
ostalo v spominu predvsem zato, ker je naša ustanoviteljica 
nadaljevala z zagotavljanjem sredstev za (v okviru projekta 
Otrokom prijazno Unicefovo mesto) ureditev igrišč pri 
vrtcih in aktivno pristopila k zagotavljanju večjih prostorskih 
zmogljivosti.
Vsekakor pa je leto 2010 ponovno zaznamoval tudi velik vpis 
otrok v naše vrtce. Tako se je odstotek vključenih predšolskih 
otrok močno povečal in dosegel 92 % vključenosti otrok II. 
starostnega obdobja in presegel 58 % vključenost otrok I. 
starostnega obdobja. Do konca leta 2010 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, v 
enoti Tinkara in na Ploščadi Edvarda Kardelja. V letu 2011 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) vzgojno izobraževalni  proces,
b) strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih,
c) komunikacijo na različnih področjih,
d) sodelovanje s starši,
e) zagotavljanje materialnih pogojev za delo.

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.  
Otroke smo na osnovi vpisa v šolskem letu 2010/11 razporedili 
v 70 oddelkov, od tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in 
želja staršev oblikovanih 65 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 1.240 vključenimi otroki eden največjih 
slovenskih vrtcev. Vanj so vključeni otroci od enajstih mesecev 
do šestega leta starosti.



                      4. april 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 140  / Številka 05

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

Povprečno število oddelkov, vpisanih otrok in zaposlenih v obdobju od leta 2002 do 2009 

Vpis v letu 2010 je presegel vsa naša pričakovanja. Po vpisu v mesecu maju je bilo za 1. september vpisanih kar 1.240 otrok. MO 
Velenje je zagotovila odprtje dodatnih oddelkov v KS Šentilj, ter 3 oddelke v enoti Enci benci (ki trenutno gostuje v OŠ Livada). 
Že peto leto se kaže porast vključenosti otrok v vrtec. V zadnjih štirih letih se povečuje odstotek vključenosti najmlajših otrok. 
Odstotek vključenosti je za II. starostno obdobje 90 %, za I. starostno obdobje pa več kot 53 %. Od leta 2000 je vključenost 
najmlajših iz 27 % narasla na več kot 53 %. K temu je dodatno prispevala tudi Uredba MŠŠ, po kateri pokrije prispevek za drugega 
otroka namesto staršev država. Vedno večji odstotek vključenosti predšolskih otrok izhaja tudi kot posledica socialne stiske (za 
otroka je v celoti poskrbljeno, starši z nizkim ekonomskim statusom pa praviloma plačajo nizke prispevke k ekonomski ceni). Na 
drugi strani pa visoka vključenost kaže, da se starši vedno bolj zavedajo pomena vrtca za otrokov nadaljnji razvoj. 

5.  POROČILO O PEDAGOŠKEM DELU  

V letu 2010 smo v našem vrtcu nadaljevali s sistematičnim pristopom in skrbi za kakovostno izvajanje strokovnega dela, ter 
izpopolnjevali Izvedbene kurikuluma vrtca, enot in oddelkov. 
Kot izjemno pozitivno se je pokazalo strokovno sodelovanje v strokovnih projektnih timih, ki spodbuja večji pretok informacij med 
strokovnimi delavci enot ter izmenjavo primerov dobre prakse. Na ta način smo povečali tudi konkurenčnost med posameznimi 
enotami in poskrbeli, da se v vseh okoljih trudijo iskati inovativne pristope. 
To se pogosto pokaže tudi na različnih posvetih, kjer ugotavljamo, da so mnoge oblike dela in pristopi, ki jih v drugih vrtcih 
preizkušajo, v našem vrtcu že utečena pedagoška praksa (projektni pristopi, povezovanje različnih projektov, celostni pristopi 
k učenju in poučevanju predšolskih otrok, načrtovanje in premišljen pristop k elementom dnevne rutine, poglobljen pristop pri 
prilagajanju individualnim razlikam med otroki, upoštevanje različnega bioritma otrok…).
Pozitivni učinki izvajanja dejavnosti v skladu s Kurikulumom se v našem vrtcu kažejo v bolj  aktivni vlogi otroka ter možnosti 
izbire med različnimi enakovrednimi dejavnostmi. Vnašali smo dejavnosti, ki spodbujajo  sproščeno, delovno klimo v oddelkih. 
Posledica tega je viden pozitiven premik v bolj umirjeni klimi v oddelkih ter v večjem upoštevanju razlik med posamezniki. 
Predvsem je potrebno poudariti izjemen napredek otrok v najmlajših oddelkih, ki se s pomočjo ustreznih pristopov izjemno hitro 
in uspešno vključujejo in prilagajajo bivanju v večji skupini otrok. To potrjuje tudi izjemno dobro počutje 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 področju lahko izpostavimo, da so v našem vrtcu 

 omogoati sodelovalno izražanje idej, predlogov in pomislekov pri iskanju razlinih 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) vzgojno izobraževalni  proces, 
b) strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih, 
c) komunikacijo na razlinih podrojih, 
d) sodelovanje s starši, 
e) zagotavljanje materialnih pogojev za delo. 

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, vkljuene 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 
zavezujo dokument. Pri oblikovanju Izvedbenega kurikuluma prilagodimo osnovne dejavnosti 
posebnostim okolja, otrok, staršev in zaposlenih. V okviru Izvedbenega kurikuluma skrbimo za 
spodbude na vseh podrojih otrokovega razvoja, ter na vseh podrojih dejavnosti, ki jih vsebuje 
Kurikulum za vrtce.  Ob vzgojno izobraževalnih vsebinah skrbimo tudi za razline kulturne, športne 
in druge prireditve. Delo Vrtca Velenje poteka v treh organizacijskih enotah, na enajstih lokacijah.  
Otroke smo na osnovi vpisa v šolskem letu 2010/11 razporedili v 70 oddelkov, od tega je bilo na 
osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 65 oddelkov dnevnega programa in 5 oddelkov  
poldnevnega programa v okoliških enotah. V redne oddelke vrtca je, na podlagi odlob o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vkljuenih tudi 7 otrok, ki jim zagotavljamo dodatno 
strokovno pomo in  jo izvaja mobilna specialna pedagoginja.   
Vrtec Velenje je s 1.240 vkljuenimi otroki eden najvejih slovenskih vrtcev. Vanj so vkljueni 
otroci od enajstih mesecev do šestega leta starosti. 

Povpreno število oddelkov, vpisanih otrok in zaposlenih v obdobju od leta 2002 do 2009  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
oddelki 54 53 53 54 56 58 60 63 70
otroci  944 926 900 913 970 978 1076 1146 1240
zaposleni 160 152 145 140 143 147 159 164 177,5

povpreje št. otrok  je izraunano za letno obdobje, kar vkljuuje dve šolski leti - dva letna delovna  narta 
povpreen letni izraun zaposlenih je narejen na osnovi opravljenih delovnih  ur,  pri emer so odštete porodnice, dolgotrajno bolne in ½ upokojitve. 

Vpis otrok v letu   2010 

ENOTA 
JAN. 
2010 

FEB. 
2010 

MAR. 
2010 

APR. 
2010 

MAJ 
2010 

JUN. 
2010 

JUL. 
2010 

AVG. 
2010 

SEP. 
2010 

OKT. 
2010 

NOV. 
2010 

DEC. 
2010 

Najdihojca 165 168 168 169 168 168 143 143 161 162 162 163 
Tinkara 218 221 221 222 222 220 198 192 219 219 221 221 
Vrtiljak 186 186 199 201 199 197 171 167 196 197 200 199 
Jakec 75 75 75 75 75 73 68 67 72 71 72 72 
Ciciban 159 159 159 159 158 152 127 124 154 154 155 155 
Jurek 31 34 33 33 34 34 30 28 35 35 35 35 
ebelica 38 37 37 37 37 33 27 26 33 33 33 33 
Luka 212 213 215 216 214 209 187 181 165 178 179 183 
V. gora 36 37 37 37 37 37 35 34 39 39 39 39 
Šentilj 46 47 47 47 47 47 46 40 54 54 55 56 
Cirkovce 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 9 9 
Enci Benci         71 71 71 70 
SKUPAJ 1.174 1.185 1.199 1.204 1.199 1.178 1.040 1.010 1.208 1.223 1.231 1.235 

Vpis v letu 2010 je presegel vsa naša priakovanja. Po vpisu v mesecu maju je bilo za 1. september 
vpisanih kar 1.240 otrok. MO Velenje je zagotovila odprtje dodatnih oddelkov v KS Šentilj, ter 3 
oddelke v enoti Enci benci (ki trenutno gostuje v OŠ Livada). Že peto leto se kaže porast 
vkljuenosti otrok v vrtec. V zadnjih štirih letih se poveuje odstotek vkljuenosti najmlajših otrok. 
Odstotek vkljuenosti je za II. starostno obdobje 90 %, za I. starostno obdobje pa ve kot 53 %. Od 
leta 2000 je vkljuenost 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 
veji odstotek vkljuenosti predšolskih otrok izhaja tudi kot posledica socialne stiske (za otroka je v 
celoti poskrbljeno, starši z nizkim ekonomskim statusom pa praviloma plaajo nizke prispevke k 
ekonomski ceni). Na drugi strani pa visoka vkljuenost kaže, da se starši vedno bolj zavedajo 
pomena vrtca za otrokov nadaljnji razvoj.  

5.  POROILO O PEDAGOŠKEM DELU   

V letu 2010 smo v našem vrtcu nadaljevali s sistematinim pristopom in skrbi za kakovostno 
izvajanje strokovnega dela, ter izpopolnjevali Izvedbene kurikuluma vrtca, enot in oddelkov.  
Kot izjemno pozitivno se je pokazalo strokovno sodelovanje v strokovnih projektnih timih, ki 
spodbuja veji pretok informacij med strokovnimi delavci enot ter izmenjavo primerov dobre 
prakse. Na ta nain smo poveali tudi konkurennost med posameznimi enotami in poskrbeli, 
da se v vseh okoljih trudijo iskati inovativne pristope.  
To se pogosto pokaže tudi na razlinih posvetih, kjer ugotavljamo, da so mnoge oblike dela in 
pristopi, ki jih v drugih vrtcih preizkušajo, v našem vrtcu že uteena pedagoška praksa (projektni 
pristopi, povezovanje razlinih projektov, celostni pristopi k uenju in pouevanju predšolskih 
otrok, nartovanje in premišljen pristop k elementom dnevne rutine, poglobljen pristop pri 
prilagajanju individualnim razlikam med otroki, upoštevanje razlinega bioritma otrok…). 
Pozitivni uinki izvajanja dejavnosti v skladu s Kurikulumom se v našem vrtcu kažejo v bolj  
aktivni vlogi otroka ter možnosti izbire med razlinimi enakovrednimi dejavnostmi. Vnašali smo 
dejavnosti, ki spodbujajo  sprošeno, delovno klimo v oddelkih. Posledica tega je viden pozitiven 
premik v bolj umirjeni klimi v oddelkih ter v vejem upoštevanju razlik med posamezniki. 
Predvsem je potrebno poudariti izjemen napredek otrok v najmlajših oddelkih, ki se s pomojo 
ustreznih pristopov izjemno hitro in uspešno vkljuujejo in prilagajajo bivanju v veji skupini otrok. 
To potrjuje tudi izjemno dobro poutje 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 
podroju 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 pešici 
otrok in so poleg tega pogosto povezani z doplaili staršev. Pri nas jih izvajamo brez doplaila 
staršev. Vsebino in število obogatitvenih dejavnosti prilagajamo starosti in razvojnim znailnostim 
otrok.  
V vseh enotah skrbimo za zdrav nain 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 izvedli FIT Olimpijado. 
Število obogatitvenih dejavnosti, ki se izvajajo v oddelku z Letnim delovnim nartom oddelka 
izbereta strokovni delavki po zakljuku uvajalnega obdobja, ko ugotovita, kakšne so potrebe in 
posebnosti otrok.   
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vsi otroci deležni velikega števila obogatitvenih dejavnosti, ki 
jih v nekaterih drugih vrtcih ponujajo kot kratkotrajne projekte, 
namenjene peščici otrok in so poleg tega pogosto povezani z 
doplačili staršev. Pri nas jih izvajamo brez doplačila staršev. 
Vsebino in število obogatitvenih dejavnosti prilagajamo starosti 
in razvojnim značilnostim otrok. 
V vseh enotah skrbimo za zdrav način 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 izvedli FIT Olimpijado.
Število obogatitvenih dejavnosti, ki se izvajajo v oddelku z 
Letnim delovnim načrtom oddelka izbereta strokovni delavki po 
zaključku 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) vključeni vsi oddelki in vsi otroci. 
Izvedbene oblike posameznih dejavnosti so prilagojene starosti 
in razvojnim značilnostim otrok. 

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, npr. Ciciban planinec, Cici vesela šola, Likovni natečaji… 
Pevski zbori delujejo v enotah Najdihojca, Lučka, Ciciban, Jakec, 
Sonček, Vrtiljak, Tinkara in Vinska Gora. Družinsko rekreacijo, 
namenjeno kakovostnemu preživljanju prostega časa staršev in 
otrok izvajamo le v enotah, ki imajo večje telovadnice. Omenjena 
dejavnost poteka pod pokroviteljstvom MO Velenje, v okviru 
»Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti -
LAS. Izjemen uspeh je dosegla FIT olimpiada.
 
Dodatne dejavnosti:
Izvajajo zunanji izvajalci v enotah, kjer je dovolj prijav, stroške 
zanje  prispevajo starši . Vrtec omogoči le brezplačno koriščenje 
prostorov vrtca. Odgovornost za vsebino in varnost otrok v času 
izvajanja dodatnih dejavnosti v celoti prevzemajo izvajalci.

Prireditve in praznovanja: 
V našem vrtcu  se zavedamo, da je učenje uspešnejše, če je 
podkrepljeno z bogatimi vtisi. V letu 2010 smo še posebno 
skrbno načrtovali program prireditev. Na nivoju celotnega 
zavoda smo otroke razveselili in obogatili njihove izkušnje s 
petimi predstavami, ki so za otroke in njihove starše brezplačne. 
Zaradi pripomb staršev smo v letu 2010 ponovno izvedli po 3 
ponovitve vsake predstave. To omogoča ogled večini otrok. 
Pri organizaciji proslav in prireditev smo upoštevali razvojne 
značilnosti predšolskih otrok (število in starost  udeležencev, 
lokacija proslav ipd.). V času Pikinega tedna so se otroci 
starejših oddelkov udeležili delavnic na prizorišču festivala in si 
ogledali ponovitve predstav Vrtca Velenje. Prav tako so si lahko 
vsi starejši otroci ogledali brezplačno predstavo enega izmed 
lutkovnih gledališč. Tudi v letu 2010 smo k pripravi nekaterih 
predstav pritegnili starše otrok in jim na ta način 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 različnih predstav. 
Mnoge so bile povezane s praznovanjem našega mesta, kjer 

se otroci prvič srečajo z domovinsko vzgojo, največ predstav 
pa je bilo v času pravljičnega decembra. Strokovne delavke 
v pripravo predstav vključujejo 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 vključen v izvedbo jesenskega, 
novoletnega in pomladanskega sejma, ki ga organizira MO 
Velenje. Posebej smo obeležili slovenski kulturni praznik. 
V razstavišču 360 se je zvrstilo kar nekaj razstav, prav tako 
pa so otroci in strokovne delavke enote Najdihojca in Lučka v 
Knjižnici Velenje pripravili več razstav. 

Druge dodatne dejavnosti: 
Mnoge vzgojiteljice sodelujejo na različnih likovnih natečajih. 
V letu 2010 so bili mnogi udeleženci tudi nagrajeni. Sodelovali 
smo na razstavi Likovni svet otrok, Cici umetnijah, Razpisu za 
najlepše voščilnice 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 mesečno), roditeljskih sestankov (informativni, 
izobraževalni in predstavitveni), ter predavanjih za starše. Da 
smo takšno sodelovalno delo omogočili, so bile vzgojiteljice v 
preteklem  letu  vsak mesec v času govorilnih ur staršem na 
voljo za izmenjavo mnenj in opažanj. Več časa so strokovne 
delavke namenile tudi drugim oblikam sodelovanja s starši. 
Nadaljevali smo z utečenimi oblikami sodelovanja s starši v 
vseh enotah (urejanje okolice, priprava predstav, izdelava 
igrač za otroke,…). Vrtec se je aktivno vključil v akcijo Očistimo 
Slovenijo.
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 vključili v plan dela za novo šolsko leto (nadaljnje 
urejanje igrišč, nove oblike sodelovanja s starši, obveščanje 
staršev preko spleta (RSS). Seveda je bilo potrebno upoštevati 
tudi finančne možnosti vrtca. 
Redno sodelovanje s predstavniki staršev je potekalo tudi v 
okviru možnosti, ki jih predvideva   zakonodaja: svetu staršev 
enot in svetu vrtca.  

6.  POVZETEK POROČILA O FINANČNEM POSLOVANJU 
(denarni tok)

Da se prihodek oz. odhodek prizna, morata biti v sistemu 
denarnega toka izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek mora 
nastati in denar mora biti prejet oz. plačan. 
Pridobljena sredstva – 5.555.597 EUR
Pri zagotavljanju sredstev nam MO Velenje v skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za izračun cen programov v vrtcih, 
redno izplačuje razliko do polne ekonomske cene kar znaša 
70,36 %  vseh finančnih sredstev oz.  3.908.535 €. 1,70 % 
oz. 94.195 EUR so sredstva, ki smo jih iz MOV pridobili za 
investicijsko vzdrževanje. 5,31 %  oz. 294.879 € je sredstev, ki 
bi jih morali za drugega otroka plačati starši, a nam jih pokriva 
MŠŠ, ki pokriva tudi stroške dela pripravnice, Zavoda za 
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zaposlovanje, ki krije stroške javnih delavcev in ZZZS, ki pokrije stroške krvodajalstva. 0,27 % - 15.434 EUR so sredstva Sklada 
RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Vrtec Velenje torej 77,64 % vseh prihodkov pridobi iz sredstev javnih financ. 
Vrtec pridobiva del sredstev - 21,14 %  (1.174.796 €) -  s strani staršev za plačilo oskrbnine, zelo mali del  – 1,22 % pa tudi s 
prodajo svojih storitev na trgu.
Omenjena finančna struktura prinaša stabilno finančno sliko, zato smo uspeli tudi v letu 2010 nekoliko izboljšati materialne pogoje 
dela. Lahko smo kupili nekaj več igrač, obnovili nekaj najbolj dotrajane opreme, ter opravili nekaj sprotnih vzdrževanj. Delež že 
amortiziranih osnovnih sredstev se je tako v primerjavi s preteklim letom nekoliko zmanjšal (z 88,10 % na 84,82 %), a je dejansko 
veliko osnovnih sredstev že zelo, zelo starih in slabih. 
Čeprav se je v zadnjih letih delež sredstev, namenjenih vzdrževanju objektov povečal, sredstva, ki jih pridobimo od ustanoviteljice 
za namene vzdrževanja še vedno ne zadoščajo za odpravo vseh pomanjkljivosti, saj dotrajana oprema, objekti  in delovni stroji 
iz leta v leto povzročajo vedno višje stroške vzdrževanja in popravil. Kot dobri gospodarji s sredstvi, pridobljenimi na trgu skrbimo 
tudi za najnujnejša investicijska vzdrževanja in zamenjavo najbolj dotrajane opreme, kljub temu pa je še vedno velik del opreme, 
ki jo pri delu uporabljamo (84,82 %) že amortizirana, to pa slabi našo možnost za nabavo sodobnejših učnih sredstev in opreme. 
Žal ostaja velik problem delež neplačnikov in počasna izterjava preko sodišča.
Poraba pridobljenih sredstev- 5.548.900 EUR
4.156.522 €, kar je 74,91 % vseh stroškov, je bilo porabljenih za osebne prejemke zaposlenih in prispevke. Sredstva MOV, ki jih 
pridobimo z razliko do polne ekonomske cene ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov dela. Ti so v letu 2010 zanašali 3.127.030 
EUR za plače, 137.851 EUR za regres za letni dopust, 222.110 EUR za povračila in nadomestila,  85.978 EUR za druge izdatke 
zaposlenim ter 583.553 €,  kar je 10,52 % odhodkov, za prispevke za socialno varnost zaposlenih.
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so v letu 20010 dosegli 1.087.346 €, kar je 19,60 % odhodkov. 
Za namen investicijskega vzdrževanja smo v letu 2010 lahko namenili le 4,27 % (oz. 237.274 €) vseh odhodkov, od tega za nakup 
prepotrebne opreme skromnih 2,76 % odhodkov (kar je 153.089 €), investicijskemu vzdrževanju  pa 1,35 % (kar je 75.517 €).
Del investicijskega vzdrževanja pokrije MOV direktno na račun izvajalcev.
Mnogo večjih 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 2010 jih je motila 
predvsem slaba opremljenost igrišč ob vrtcih in dotrajana oprema. 
S postavitvijo igral na vseh neurejenih igriščih, 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.
Finančni rezultat poslovanja po denarnem toku – 6.697 EUR
Razlika med zneskom prihodkov in odhodkov je pozitivna in znaša 6.697 EUR.

10. POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2010 (fakturirana realizacija)

Vrtec Velenje je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in posredni uporabnik proračuna. Tako je poročilo pripravljeno na 
podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in je sestavni 
del letnega poročila.
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o vseh prihodkih in odhodkih za leto 2010.
Celotni prihodki so znašali 5.666.347,82 EUR:  
99,79 % so prihodki od prodaje storitev, 
0,13 % so finančni prihodki in 
0,08 % so izredni prihodki.
Celotni odhodki so 5.567.578,23 EUR:  
99,85 % so odhodki za opravljanje storitev, 
0,01 % so finančni odhodki  in 
0,14 %  so izredni odhodki.
Razlika med prihodki in odhodki je 98.769,59 EUR (1,75 % vseh prihodkov).

4.085.383,34 EUR  - 72,10 % vseh prihodkov  - so prihodki proračuna MOV: 
29.634,23 EUR smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev,
3.930.279,88 EUR za stroške dela
125.469,23 EUR za investicijsko vzdrževanje objektov 
15.433,74 EUR - 0,28 % vseh prihodkov – so prihodki Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
15.433,74 EUR smo jih porabili za obnovo kuhinj in pralnic
1.184.602,61 – 20,91 % vseh prihodkov - so sredstva, ki jih dobimo z opravljanjem javne službe,
260.646,74 EUR – 4,60 % vseh prihodkov – so prihodki proračuna države (brezplačni vrtec) in
42.082,95 EUR – 0,75 % vseh prihodkov – so prihodki refundacij MŠŠ, ZZZS in ZZZ
1.118.525,78 EUR smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev
218.501,47 EUR za stroške dela 
14.778,77  EUR za nabavo opreme in vzdrževanje objektov iz amortizacijskih sredstev
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40.390,94 EUR za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja, povračila potnih stroškov, dnevnice, delo študentov, zavarovanje 
družbenih sredstev, članarine, stroške plačilnega prometa, časopise,priročnike, druge nematerialne stroške, ki so povezani z 
izvajanjem javne službe
56,82 EUR za obresti
8.166,16 EUR za pozneje ugotovljene odhodke preteklih let, odpis neizterljivih terjatev in odškodnino po sodni odločbi (Bizjak).
98.769,59 EUR  je presežek, ki se prenese na sredstva in se nameni za investicijska vlaganja.
66.341,21 EUR – 1,17 % so prihodki doseženi s prodajo na trgu:
49.755,91 EUR smo jih namenili za stroške blaga, materiala in storitev,
15.557,01 EUR za stroške dela kuhinjskega osebja,
1.028,29 EUR za amortizacijo kuhinjske opreme.
11.857,23 – 0,19 % so finančni in izredni prihodki
So del presežka.

66.341,21 EUR – 1,17 % so prihodki doseženi s prodajo na trgu: 
49.755,91 EUR smo jih namenili za stroške blaga, materiala in storitev, 
15.557,01 EUR za stroške dela kuhinjskega osebja, 
1.028,29 EUR za amortizacijo kuhinjske opreme. 
11.857,23 – 0,19 % so finanni in izredni prihodki 
So del presežka.

Primerjava leta 2010 z letom 2009 in planom za leto 2010: 
 real.  

2009 
plan  
2010 

real. 
2010 

IND 
2010/2009 

IND 
2010/plan 

%  
2009 

% plan 
2010 

% real. 
2010 

celotni prihodki 5.153.901 5.308.518 5.666.347 109 107 100,00 100,00 100,00 
prihod.prorauna 3.723.160 3.841.769 4.154.634 111 108 72,23 72,37 73,33 
prihodki za 
izv.javne službe 

1.355.667 1.389.523 1.445.372 106 104 26,31 26,18 25,51 

prihodki od 
prodaje na trgu 

75.074 77.326 66.341 88 85 1,46 1,46 1,16 

celotni odhodki 5.095.904 5.308.518 5.567.578 109 105 100,00 100,00 100,00 
str.blaga 636.095 659.308 699.191 110 106 12,48 12,42 12,56 
st.stor. 445.858 477.068 498.724 112 104 8,75 8,99 8,96 
str.dela 3.895.580 4.051.404 4.164.338 107 102 76,44 76,32 74,80 
amortizacija 79.241 80.826 141.276 178 174 1,56 1,50 2,53 
ostali stroški 39.130 39.912 64.046 163 160 0,77 0,77 1,15 
presežek 57.997 - 98.769 170 - - - - 

Celotni prihodki (5.666347 EUR) so za 9,95 % višji kot so bili v preteklem letu in 6,74 % višji kot 
smo nartovali. Tudi celotni odhodki (5.567.578 EUR) so za 9,25 % višji kot so bili odhodki v 
preteklem letu in 4,88 % višji kot smo nartovali. 
V primerjavi z letom 2009 so se najbolj poveali stroški amortizacije – za 78,29 % (sredstva prejeta 
za nabavo opreme od MOV). Vsi ostali stroški se niso bistveno poveali.  
Tudi struktura prihodkov in odhodkov se je zelo malo spremenila:  
prihodki prorauna so se iz 72,23 % poveali na 73,33 %,  
prihodki za izvajanje javne službe so se iz 26,31 % zmanjšali na 25,51 %   
prihodki od prodaje na trgu so se iz 1,46 % zmanjšali na 1,16 % in 
stroški blaga in storitev so se poveali iz 21,23 % na 21,52 % 
stroški dela so se zmanjšali iz 76,44 % na 74,80 % 
amortizacija in drugi stroški so se poveali iz 2,33 % na 3,68 %. 

Podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan leta, na katero se poroilo 
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 dolgoronih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2010 je 1.348.415 EUR, kar 
je 64,07 % celotne aktive:  
Vrednost kratkoronih sredstev je 35,93 % vrednosti aktive oz. 759.410 EUR. 
Zalog Vrtec nima, saj ves material (hrano, istila, material za delo z otroki itd.) nabavlja sprotno. 
Vrednost lastnih virov in dolgoronih obveznosti na dan 31. 12. 2010 je 78,45 % vrednosti pasive 
ali 1.654.239 EUR.  
21,55 % vrednosti pasive ali 453.586 EUR so znašale kratkorone obveznosti Vrtca 31.12.2010. 

Primerjava leta 2010 z letom 2009 in planom za leto 2010: 
 real.  

2009 
plan  
2010 

real. 
2010 

IND 
2010/2009 

IND 
2010/plan 

%  
2009 

% 
plan 2010 

% 
real.2010 

aktiva 1.893.347 1.978.762 2.107.825 111 106 100,00 100,00 100,00 
dolg.sred. 1.246.898 1.312.920 1.348.415 108 103 65,86 66,35 63,98 
kratk.sred. 646.449 665.842 759.410 117 114 34,14 33,65 36,02 
zaloge 0 0 0 - -    
pasiva 1.893.347 1.978.762 2.107.825 111 106 100,00 100,00 100,00 
kratk.obv.do zap. 297.543 309.444 333.860 112 108 15,72 15,64 15,85 
kratk.obv.do dob. 108.645 112.989 88.499 81 78 5,74 5,71 4,21 
druge obv. 33.635 34.981 31.226 93 89 1,78 1,77 1,49 
obv.za os v upr. 1.298.857 1.363.524 1.500.669 115 109 68,61 68,91 71,15 
presežek 154.667 157.824 153.571 99 97 8,15 7,97 7,30 
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Aktiva in pasiva sta se v primerjavi z letom 2009 povečali za 11,33 %:
dolgoročna sredstva (osnovna sredstva in sredstva v upravljanju) so se povečala za 8,15 % in
kratkoročna sredstva (terjatve) so se povečala za 17,48 %  
Na drugi strani so se obveznosti do zaposlenih povečale za 12,21 %, obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale za 18,54 
%, druge obveznosti so se zmanjšale za 7,16 %, obveznosti za osnovna sredstva v upravljanju so se povečale za 15,54 % in 
presežek prihodkov nad odhodki je manjši za 0,70 %.
Struktura aktive in pasive se je zelo malo spremenila:
dolgoročna sredstva so se iz 65,86 % zmanjšala na 63,98 %
kratkoročna sredstva so se iz 34,14 % povečala na 36,02 %
kratkoročne obveznosti do zaposlenih so bila v letu 2009 15,72 % celotne pasive, v letu 2010 so 15,85 %
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale iz 5,74 % na 4,21 %
druge obveznosti so se zmanjšale iz 1,78 % na 1,49 %
obveznosti za sredstva v upravljanju so se iz 68,61 % povečala na 71,15 % celotne pasive in
presežek je bil v letu 2009 8,15 %, v letu 2010 pa 7,30 % celotne pasive.

11. PRIORITETNE NALOGE V NASLEDNJIH LETIH 

Ključni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu odličnosti, ki jo razvija Vrtec Velenje kot osrednja 
ustanova za razvoj in uresničevanje 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 izhodišču predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih v Republiki Sloveniji. 

Da bi zadostili povečanim potrebam po prostih mestih, bo v prihodnjih letih potrebno poskrbeti za dodatne oddelke vrtca. 

Ob tem bo potrebno zaradi zagotavljanja varnosti postoriti tudi mnogo vzdrževalnih večjih del na obstoječih 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 področjih (dela z otroki, dela s starši, sodelovanja z okoljem, zaposlenimi, pa tudi na področju raziskovalne dejavnosti in 
izvedbenega kurikula).  

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, 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. 

V Velenju, februar 2011

Povzetek poslovnega poročila je pripravila 
mag. Metka Čas, s.r.

ravnateljica Vrtca Velenje

povzetek računovodskega poročila je pripravila
Jana Blekač, s.r. 

dipl.ekon
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Predlagatelj: ŽUPAN                 Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20., 20. a, 20. b, 20. c, 20. č, 20. d in 20. 
e člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005–UPB2, 25/2008 in 36/2010) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/2006 – UPB-1, 26/2007 in 18/2008) na ______seji, dne __________ sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sprejemu otrok v Vrtec Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 6/2010 in 12/2010; v nadaljevanju: 
pravilnik), se v drugem odstavku 2. člena doda nov drugi stavek, 
ki se glasi: 
»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil najmanj enajst 
mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so 
oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo 
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku 
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z 
dela.«

2. člen
5. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

„5. člen
(vloga za vpis)

Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo 
otroka tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec 
(v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki ga določi 
vrtec. Na vlogi se dodeli staršem šifra otroka. 
Vloge dobijo starši na upravi vrtca in na spletni strani vrtca. 
Starši oddajo vlogo neposredno na vpisnem mestu vrtca ali jo 
pošljejo po pošti, v roku ki je predpisan v objavi javnega vpisa. 
Če starši oddajo vlogo neposredno v vrtcu, se staršem vroči 
potrdilo o prejemu vloge in šifro, pod katero se vodi novinec 
oziroma otrok, ki ga starši prvič vpisujejo. Če starši oddajo vlogo 
po pošti, mora vrtec starše pisno obvestiti o prejemu vloge in o 
šifri, pod katero se vodi novinec. 
Vloge za vpis, ki prispejo po roku javnega vpisa, se obravnavajo 
kot vloge za vstop otroka na prosta mesta, ki bi morebiti nastala 
v obstoječih oddelkih med šolskim letom, če na čakalnem 
seznamu ni ustreznega novinca.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe 
kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše 
pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po 
elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O 
tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo 
obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki 
jih vsebuje vloga.” 

3. člen
Prvi stavek drugega odstavka 9. člena pravilnika se spremeni 
tako, da se glasi: 
„Postopek dela komisije vodi predsednik komisije, ki je 
predstavnik delavcev vrtca.”

4. člen
Tretji odstavek 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se 

glasi: 
„Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, 
ki vodi postopek in zapisnikar.”

5. člen
10. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

„10. člen
(podlaga za odločanje komisije)

Komisija obravnava vse vloge na svoji seji v skladu z določbami 
Zakona o vrtcih. Komisija obravnava vse vloge novincev 
na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi in so veljavni na 
dan zasedanja komisije oziroma podatkov, ki jih pridobi pri 
upravljalcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po 
posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. 

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v 
vlogah, pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v 
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnosti podatkov, 
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri 
upravlcih zbirk osebnih podatkov. 

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega 
postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni 
postopek.”

6. člen
14. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

„14. člen
(čakalna lista)

Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, 
da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od 
najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s 
prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v 
posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v 
oddelku. 

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih 
mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s 
prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v 
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim 
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. 

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije šifriran prednostni 
vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni 
seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh 
vrtca. 

Seznam sprejetih otrok vrtca vsebuje šifro otroka, število točk 
po posameznih kriterijih za vsakega otroka, datum vključitve 
otroka v vrtec in sporočilo staršem, da bodo po končanem 
vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem. 

Čakalni seznam vrtca vsebuje šifro otroka, število točk po 
posameznih kriterijih za vsakega otroka, sporočilo staršem, da 
lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po 
vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih, vložijo v vrtec 
ugovor, ter rok veljavnosti čakalnega seznama.” 

7. člen
15. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
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 „15. člen
(obvestilo staršem)

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z 
izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega 
seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po 
elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na 
katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka 
vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.”

8. člen
16. člen pravilnika se črta.

9. člen
17. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

 „17. člen
  (ugovor)

Zoper obvestilo z izpiskom podatkov s prednostnega vrstnega 
reda lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno 
pošto vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 
dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih. 

Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. 
Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten. O 
ugovoru odloči svet vrtca z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca 
lahko starši sprožijo upravni spor.  

10. člen
18. člen pravilnika se črta.

11. člen
19. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

 „19. člen
(pogodba in umik pogodbe)

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o 
prednostnem vrstnem redu novincev, vrtec pisno pozove starše 
otrok, ki so sprejeti v vrtec k podpisu pogodbe o medsebojnih 
pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (v nadaljevanju 
pogodba). 

Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe 
oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih 
razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim 
datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka 
v vrtec.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok 
vključen v vrtec.”

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

13. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-03-0001/2010
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev 
pravilnika je v 20., 20. a, 20. b, 20. c, 20. Č, 20. d in 20. e členih 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005–UPB-2, 25/2008 in 
36/2010), ki določajo vpis in sprejem otrok, postopek odločanja 
komisije, prednostni vrstni red, pogodbo med vrtcem in starši ter 
domnevo umika vloge za vpis otrok v vrtec, objavo informacij, 
evidenco razpoložljivih kapacitet in vročanje. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. l. 
RS št. 36/2010) je prinesel v primerjavi z dosedanjo ureditvijo 
bistvene spremembe tudi v postopku vpisa in sprejema otrok 
v vrtce.
Novela tudi bolj podrobno ureja ta postopek. Določbe zakona 
tako temeljito posegajo v veljavni občinski pravilnik, da 
ga je potrebno s spremembami in dopolnitvami uskladiti z 
zakonodajo. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Med novostmi zakona, ki so upoštevane v predlogu pravilnika, 
so:
- vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 
mesecev oziroma po izteku odločbe o starševskem nadomestilu, 
s čimer se bo v praksi preprečilo številne primere, ko starši 
iz javnih sredstev uveljavljajo dve, po vsebini izključujoči si 
pravici;
- za odpravo nepotrebnih administrativnih obremenitev in s 
tem povezanimi stroški, komisija za sprejem otrok (v kolikor je 
vpisanih več otrok kot je prostih mest v vrtcu) ne bo več izdajala 
odločb, ampak bo vrtec starše obvestil z enotnim obvestilom, 
ki bo objavljeno tudi na oglasni deski vrtca in na njegovi spletni 
strani;
- zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka imajo starši možnost 
vložitve ugovora. O ugovoru bo odločal svet zavoda, ugovor pa 
bo mogoče vložiti le zaradi nepravilnega upoštevanja oziroma 
neupoštevanja kriterijev in
- zaradi varovanja osebnih podatkov se za otroka, katerega 
vlogo za sprejem obravnava komisija, določi šifra.

4. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE:
Temeljni namen predlaganega pravilnika je ohranitev 
doseženega standarda v postopkih vpisa otrok v vrtce 
ter nadgradnja sedanjih določb z vsebino, ki jo narekuje 
spremenjena zakonodaja. Spremembe in dopolnitve navedenih 
členov Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje predlagamo iz 
zgoraj navedenih razlogov. Ostala določila Pravilnika o sprejemu 
otrok v Vrtec Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/2010), z dne 
14.4.2010 in Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu 
otrk v Vrtec Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2010), z dne 
30.6.2010, ostanejo nespremenjena.

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

V Velenju, 30.03.2011

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

            višja svetovalka II. za varstvo 
                 in vzgojo predšolskih otrok 
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ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006–UPB1, 26/2007 in 
18/2008 ) predlagam svetu, da ta pravilnik sprejme.

           Župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, s.r.

LETNO POROČILO
o delu Muzeja Velenje 2010
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VSEBINSKO POROILO 

1. Predstavitev univerze 

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, s sedežem na Efenkovi 
cesti 61 v Velenju, je v letu 2010 v celoti izvedla nartovani letni program. Univerza deluje na 
obmoju Saša regije, intenzivnejše na obmoju Mestne obine Velenje. Študentje, ki so 
pretežno starejše odrasle osebe, prihajajo iz Saša, Celjske in Koroške regije. Univerza 
študentom na osnovi aktivnega vkljuevanja v vseživljenjsko izobraževanje prinaša novo 
življenjsko vsebino, na osnovi prostovoljstva in javnih nastopov pa omogoa vstop v javnost,  
integracijo v skupnost in kar ni zanemarljivo tudi priznanje družbe.   

Ministrstvo za šolstvo in šport nam je 25. 09. 2007 z odlobo številka 60373/2007/2 podelilo 
status društva, ki deluje v javnem interesu na podroju vzgoje in izobraževanja. 
S tem statusom smo pridobili možnost korišenja dotacij iz naslova 0,5 % dohodka fizinih 
oseb že za leto 2007. Številka vpisa JI-2/2007 nas uvrša na seznam koristnikov donacij iz 
dohodnine, objavljenem v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, 
30/07 in 36/07). 

2. Kratek opis razvoja društva 

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje je bila ustanovljena leta 1986. V letu 
2010 je razpisala že 24 izobraževalni  program, ki traja od 15. oktobra do 31. maja in deluje 
po sistemu uenja v  krožkih. Krožek vodi mentor po dogovorjenem in predhodno sprejetem 
programu dela. Letno se izvede v krožku od 30 do 50 ur unega programa. Evalvacija znanja 
je obiajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo in s interno ali javno prireditvijo ob 
zakljuku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje v prireditvah širšega kulturnega okolja 
regije in je v letu 2010 samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 prireditev. Delovanje 
društva deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu lanov ter na nepridobitni dejavnosti. 

                         

3. Predstavitev vodstva in organov društva 

Vodstvo društva predstavlja trilansko predsedstvo, ki ga vodi predsednica Marija Vrtanik, 
podpredsednica Jelka Fužir ter poslovni sekretar. Poslovna sekretarka je edina zaposlena 
oseba v društvu. Skladno s statutom o vseh pomembnejših vprašanjih odloa upravni odbor 
društva, strokovno soodloanje in povezavo s lanstvom v krožkih zagotavlja strokovni 
odbor.   
Upravni odbor, ki ga sestavlja 15 lanov in predsedstvo se je v preteklem letu sestal na 11. 
sejah in obravnaval tekoo dejavnost društva, kot tudi ciljno usmerjenost delovanja na dolgi  
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POROČILO 
Univerze za III. življensko obdobje za leto 2010

VSEBINSKO POROČILO

1. Predstavitev univerze

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, s sedežem na Efenkovi cesti 61 v Velenju, je v letu 2010 
v celoti izvedla načrtovani letni program. Univerza deluje na območju Saša regije, intenzivnejše na območju Mestne občine 
Velenje. Študentje, ki so pretežno starejše odrasle osebe, prihajajo iz Saša, Celjske in Koroške regije. Univerza študentom na 
osnovi aktivnega vključevanja v vseživljenjsko izobraževanje prinaša novo življenjsko vsebino, na osnovi prostovoljstva in javnih 
nastopov pa omogoča vstop v javnost,  integracijo v skupnost in kar ni zanemarljivo tudi priznanje družbe.  

Ministrstvo za šolstvo in šport nam je 25. 09. 2007 z odločbo številka 60373/2007/2 podelilo status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju vzgoje in izobraževanja.
S tem statusom smo pridobili možnost koriščenja dotacij iz naslova 0,5 % dohodka fizičnih oseb že za leto 2007. Številka vpisa 
JI-2/2007 nas uvršča na seznam koristnikov donacij iz dohodnine, objavljenem v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije 
(Uradni list RS, 30/07 in 36/07).

2. Kratek opis razvoja društva

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje je bila ustanovljena leta 1986. V letu 2010 je razpisala že 24 izobraževalni  
program, ki traja od 15. oktobra do 31. maja in deluje po sistemu učenja v  krožkih. Krožek vodi mentor po dogovorjenem in 
predhodno sprejetem programu dela. Letno se izvede v krožku od 30 do 50 ur učnega programa. Evalvacija znanja je običajno 
izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo in s interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje 
v prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v letu 2010 samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 prireditev. Delovanje 
društva deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni dejavnosti.

3. Predstavitev vodstva in organov društva

Vodstvo društva predstavlja tričlansko predsedstvo, ki ga vodi predsednica Marija Vrtačnik, podpredsednica Jelka Fužir ter 
poslovni sekretar. Poslovna sekretarka je edina zaposlena oseba v društvu. Skladno s statutom o vseh pomembnejših vprašanjih 
odloča upravni odbor društva, strokovno soodločanje in povezavo s članstvom v krožkih zagotavlja strokovni odbor.  
Upravni odbor, ki ga sestavlja 15 članov in predsedstvo se je v preteklem letu sestal na 11. sejah in obravnaval tekočo dejavnost 
društva, kot tudi ciljno usmerjenost delovanja na dolgi 

rok. Strokovni odbor društva, ki ga sestavlja 47 članov, animatorjev posameznih krožkov se je sestal na 7. sejah in se sproti 
dogovarjal o aktivnostih, organizaciji prireditev in informiral o delovanju univerze. Nadzorni odbor v sestavi treh članov se je sestal 
enkrat ob pregledu poslovanja univerze za leto 2010.
O sejah upravnih organov in sprejetih sklepih ter dogovorih se vodijo zapisniki, ki so v arhivu na sedežu univerze.

4. Prikaz dejavnosti

Vsebina in obseg dejavnosti je podan v brošurah Andragoškega društva Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje za šolsko leto 
2009/2010/2011, kjer so opredeljeni:
- Urnik izobraževalnih krožkov
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VSEBINSKO POROILO 

1. Predstavitev univerze 

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, s sedežem na Efenkovi 
cesti 61 v Velenju, je v letu 2010 v celoti izvedla nartovani letni program. Univerza deluje na 
obmoju Saša regije, intenzivnejše na obmoju Mestne obine Velenje. Študentje, ki so 
pretežno starejše odrasle osebe, prihajajo iz Saša, Celjske in Koroške regije. Univerza 
študentom na osnovi aktivnega vkljuevanja v vseživljenjsko izobraževanje prinaša novo 
življenjsko vsebino, na osnovi prostovoljstva in javnih nastopov pa omogoa vstop v javnost,  
integracijo v skupnost in kar ni zanemarljivo tudi priznanje družbe.   

Ministrstvo za šolstvo in šport nam je 25. 09. 2007 z odlobo številka 60373/2007/2 podelilo 
status društva, ki deluje v javnem interesu na podroju vzgoje in izobraževanja. 
S tem statusom smo pridobili možnost korišenja dotacij iz naslova 0,5 % dohodka fizinih 
oseb že za leto 2007. Številka vpisa JI-2/2007 nas uvrša na seznam koristnikov donacij iz 
dohodnine, objavljenem v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, 
30/07 in 36/07). 

2. Kratek opis razvoja društva 

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje je bila ustanovljena leta 1986. V letu 
2010 je razpisala že 24 izobraževalni  program, ki traja od 15. oktobra do 31. maja in deluje 
po sistemu uenja v  krožkih. Krožek vodi mentor po dogovorjenem in predhodno sprejetem 
programu dela. Letno se izvede v krožku od 30 do 50 ur unega programa. Evalvacija znanja 
je obiajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo in s interno ali javno prireditvijo ob 
zakljuku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje v prireditvah širšega kulturnega okolja 
regije in je v letu 2010 samostojno ali kot soorganizator izvedla 47 prireditev. Delovanje 
društva deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu lanov ter na nepridobitni dejavnosti. 

                         

3. Predstavitev vodstva in organov društva 

Vodstvo društva predstavlja trilansko predsedstvo, ki ga vodi predsednica Marija Vrtanik, 
podpredsednica Jelka Fužir ter poslovni sekretar. Poslovna sekretarka je edina zaposlena 
oseba v društvu. Skladno s statutom o vseh pomembnejših vprašanjih odloa upravni odbor 
društva, strokovno soodloanje in povezavo s lanstvom v krožkih zagotavlja strokovni 
odbor.   
Upravni odbor, ki ga sestavlja 15 lanov in predsedstvo se je v preteklem letu sestal na 11. 
sejah in obravnaval tekoo dejavnost društva, kot tudi ciljno usmerjenost delovanja na dolgi  
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- Program skupnih dejavnosti
- Evalvacija znanja v Tednu vseživljenjskega učenja
- Prireditve v sklopu občinskih prireditev

4.1  Izobraževalni program
Izobraževalne dejavnosti, določene z urnikom izobraževalnih krožkov, so razdeljene po naslednjih področjih: tuji jeziki, 
računalništvo, literatura malo drugače, geografija in zgodovina, skrbimo za zdravje, likovno in glasbeno ustvarjanje, ročna dela, 
hortikultura in rekreacija.
- število slušateljev                                                 738
- število krožkov                                                       64
- število mentorjev                                                    37
- število animatorjev                                                 47

- število lokacij izobraževanja                                  22

4.2   Program skupnih dejavnosti 
Številne prireditve v sklopu izobraževalnih dejavnosti univerze so skozi dolgoletno dejavnost univerze že tradicionalne. Izvedli smo 
47 prireditev, samostojne  ali sodelujoči v programih drugih v okolju, kjer pa so bili najbolj izpostavljeni krožki: Godba na pihala 
- seniorji, Citre - Marjanke, Slovenske ljudske vezenine – Spominčice, Klekljarice in Pevke v skupini. Prireditve, ki so istočasno 
evalvacija znanja študentov univerze, so se vključile v praznovanje evropskih, slovenskih in lokalnih dogodkov.

4.3   Teden vseživljenjskega učenja
Evropsko in slovensko že tradicionalno praznovanje Tedna vseživljenjskega učenja v mesecu maju, smo popestrili s kulturnimi in 
izobraževalnimi aktivnostmi, ki so bile vključene v kulturni projekt Metne občine Velenje in izvedene na gradu Velenje z naslovom 
»Ustvarjali in rasli smo v Velenju«. Sestavljal je štiri sklope:
Prireditev Zgodba preteklosti: »Jajčerija«, ki je obujala običaje iz kulturne dediščine.
Razstava »Likovne delavnice oblikujejo vzorec življenja«, je predstavila likovna in kiparska dela likovnega krožka. 
Razstave klekljaric »Klekljarske mojstrovine Velenja« pod vodstvom mentorice Tilke Kompare v avli Mestne občine Velenje ter 
»Čipke skozi letne čase« v Osnovni šoli Gorica in v Galeriji Mozirje, pod vodstvom mentorice Erike Pajk, je povezala učence in 
starejše v medgeneracijsko celoto, z izredno dobrim obiskom.
Foto razstava krožka Digitalna fotografija za seniorje  z naslovom »Foto utrinki iz Velenja« je bila v avli Mestne občine Velenje, 
ponovitev pa v Mestni knjižnici Velenje in Domu za varstvo odraslih Velenje.
Kulturne glasbene prireditve so bili zelo uspešni samostojni koncerti glasbenih krožkov univerze: Godbe na pihala, Petje v 
skupinah in Citrarke Marjanke.
Prireditve so bile zelo dobro obiskane, zaznaven je bil povečan obisk družin z otroci. 

4.4   Prireditve v sklopu občinskih prireditev
Univerza že tradicionalno sodeluje na vseh pomembnejših prireditvah na nivoju Mestne občine Velenje, samostojno z lastnim 
programom in prireditvijo ali pa kot soorganizator posameznega dela prireditve.
Tradicionalno je sodelovanje univerze na Pikinem festivalu s učno delavnico vezenja, Pikinim pohodom in v lanskem letu tudi z 
Ogledom velenjskih dreves. 

4.5   Mednarodni dogodki 
Mednarodni festival medgeneracijskega sodelovanja učeče se skupnosti Velenje
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje skupaj z Integra, Institutom za razvoj človeških virov Velenje in Mestno občino Velenje 
organizirala Mednarodni festival medgeneracijskega sodelovanja učeče se skupnosti. Potekal je marca 2010 in izpostavil »Učečo 
se skupnost«, kot model povezanosti in ustvarjalnosti. Skupnost je poleg tega nagovarjal k skupnim vrednotam, v tem evropskem 
letu usmerjenih predvsem v boj preprečevanja revščine in socialne izključenosti starejših. 
Dvodnevni festival je bil namenjen predstavitvi evropskih in domačih projektom, dobrim praksam, vodenim diskusijam in okroglim 
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rok. Strokovni odbor društva, ki ga sestavlja 47 lanov, animatorjev posameznih krožkov se je 
sestal na 7. sejah in se sproti dogovarjal o aktivnostih, organizaciji prireditev in informiral o 
delovanju univerze. Nadzorni odbor v sestavi treh lanov se je sestal enkrat ob pregledu 
poslovanja univerze za leto 2010. 
O sejah upravnih organov in sprejetih sklepih ter dogovorih se vodijo zapisniki, ki so v arhivu 
na sedežu univerze. 

4. Prikaz dejavnosti 

Vsebina in obseg dejavnosti je podan v brošurah Andragoškega društva Univerze za III. 
življenjsko obdobje Velenje za šolsko leto 2009/2010/2011, kjer so opredeljeni: 

- Urnik izobraževalnih krožkov 
- Program skupnih dejavnosti 
- Evalvacija znanja v Tednu vseživljenjskega uenja 
- Prireditve v sklopu obinskih prireditev 

4.1   Izobraževalni program 
Izobraževalne dejavnosti, doloene z urnikom izobraževalnih krožkov, so razdeljene po 
naslednjih podrojih: tuji jeziki, raunalništvo, literatura malo drugae, geografija in 
zgodovina, skrbimo za zdravje, likovno in glasbeno ustvarjanje, rona dela, hortikultura in 
rekreacija. 

- število slušateljev                                                 738 
- število krožkov                                                       64 
- število mentorjev                                                    37 
- število animatorjev                                                 47 
- število lokacij izobraževanja                                  22 

                  

4.2   Program skupnih dejavnosti  
Številne prireditve v sklopu izobraževalnih dejavnosti univerze so skozi dolgoletno dejavnost 
univerze že tradicionalne. Izvedli smo 47 prireditev, samostojne  ali sodelujoi v programih 
drugih v okolju, kjer pa so bili najbolj izpostavljeni krožki: Godba na pihala - seniorji, Citre - 
Marjanke, Slovenske ljudske vezenine – Spominice, Klekljarice in Pevke v skupini. 
Prireditve, ki so istoasno evalvacija znanja študentov univerze, so se vkljuile v praznovanje 
evropskih, slovenskih in lokalnih dogodkov. 
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mizam, tako s področja gerontologije, človeških virov in 
medgeneracijskega povezovanja. Na festivalu so sodelovali 
priznani domači in tuji strokovnjaki. V vsebino se je poleg 
medgeneracijskih, vključilo tudi multikulturne in multietnične 
povezave v okolju, ter predstavili projekte mladih, učencev 
Centra srednjih šol Velenje, Mladinskega centra Velenje ter 
slušateljev Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje. 

Mednarodna konferenca – Starejši in invalidi v mestu 
Želeli smo opozoriti in razpravljati o vključevanju starejših in 
invalidov v ustvarjalno skupnost in posledično narediti iz njih 
aktivne in zadovoljne ljudi. 
Na konferenci nam so sodelovali priznani tuji in domači 
strokovnjaki s predstavitvijo projektov, dobrih praks, vodenih 
diskusijah in okroglih miz s področja človeških odnosov in 
navsezadnje tudi medgeneracijskega sodelovanja, izoblikovali 
modele medsebojnega sobivanja. Osnova konference je 
bilo evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti 
starejših.

4.6   Ostali dogodki
Sredini večeri z obravnavo aktualnih zdravstvenih tem
Prireditve ob dnevih zdravja: Dr. Janez Poles, prim. spec. - 
Pohod nordijske hoje po obronkih Velenja skupaj z upokojenci 
Gorenja, Premogovnika Velenje in krajevnih skupnosti.
Sodelovanje: Krožek Klekljanje je sodeloval na mednarodni 
prireditvi Zdravje v jeseni v Mislinji.

4.7 Aktivnosti  humanitarnega značaja v širšem lokalnem 
okolju:
Humanitarni projekt Starejši za starejše, za boljšo kakovost 
življenja doma, ki ga univerza vodi že četrto leto tudi kot 
koordinator v širši regiji, je v teku in se razširja tudi v sosednje 
občine, v zadnjem času pa v posamezna društva upokojencev. 
V projektu sodeluje 27 prostovoljcev pod vodstvom Alojzije 
MIJOČ. Projekt je pomemben za prihodnost, v smislu 
vzpostavitve mreže pomoči potrebnim osebam IV. življenjskega 
obdobja. Problematika se izkazuje v mestih, kjer nezaupljivost 
ljudi onemogoča pristop do njih, čeprav so ravno ti zunanjega 
sodelovanja in pomoči najbolj potrebni.

V letu 2009 smo skupaj z Mestno občino Velenje pričeli z 
mednarodnim projektom Velenje, starosti prijazno mesto, 
katerega aktivnosti so se odvijale vse leto 2010 in v izvajanje  
katerega smo vključili ožjo populacijo starejših občanov Velenja. 
Na nivoju občine je bil ustanovljen koordinacijski odbor, ki 
nadzoruje potek projekta,

5. Priznanja

• Društvo za aktivno življenje tretje generacije »Zdravje 
v jeseni« je Klekljarskemu krožku podelilo Priznanje za 
sodelovanje na mednarodni razstavi v Mislinji.

• Zahvala za sodelovanje Festival za tretje življenjsko obdobje 
Ljubljana – ‘’Za strpno in socialno sožitje vseh generacij’’, 
kjer so sodelovale Citrarke Marjanke, Godba na pihala in 
Petje v skupinah.

• Krožek Citre Marjanke, pod vodstvom mentorja Marjana 
Marinška so pridobile priznanje »Prešmentane citrarke«.

• Priznanje »Plaketa župana Mestne občine Velenje« je 
prejela Anica Satler, dolgoletna podpredsednica Univerze 
za III. življenjsko obdobje Velenje.

6. Viri sredstev, ki nam omogočajo delovanje

6.1 Prispevki članov
Društvo deluje na osnovi prostovoljnega članstva in plačila letne 
članarine, ki je izključno namenjena nepridobitni dejavnosti 
društva. Učenci plačujejo strošek mentorja v krožku, ki ga 
poizkušamo pokriti z dokaj nizkim prispevkom. Vendar je tudi ta 
strošek za nekatere starejše z nizko pokojnino preveč in ostajajo 
zaprti v družinska okolja in neaktivni. Stroškov poučevanja ne 
povečujemo že štiri leta, zato je poslovanje univerze skrajno 
racionalno in odvisno od aktivnosti prostovoljcev.

6.2 Donatorji
Največji prispevek je zagotovo uporaba brezplačnih poslovnih 
in učnih prostorov ter učnih pripomočkov za izvedbo 
izobraževalnih programov, kar članstvu omogoča cenovno 
ugodno izobraževanje.
Mestna občina Velenje nam že vsa leta izredno veliko pomaga 
z brezplačnimi poslovnimi  prostori, kar je zagotovo izredno 
pomembno z vidika zagotovitve ugodnejše cene 

izobraževanja za prebivalstvo, ki ima v pretežni meri dokaj 
nizke osebne prihodke. Ob zaposlitvi delavke na osnovi javnih 
del Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije smo pokrili 
stroške poslovnega sekretarja. V letošnjem letu je tovrstna 
možnost ukinjena in postavlja poslovanje univerze v zelo 
kritičen položaj.

6.3 Javni razpisi 
Na osnovi javnih razpisov smo na osnovi kakovostnih programov 
pridobili sredstva iz naslednjih virov:  
     Mestna občina Velenje:  za kulturno dejavnost 
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: za financiranje 

javnih del                   
     Ministrstvo za šolstvo in šport: za študijske krožke
   Zveza društev upokojencev Slovenije: Projekt Starejši za 

starejše
                                               
6.4 Prostovoljstvo
Uspešnost univerze ustvarja nešteto ljudi: članov, študentov, 
animatorjev, mentorjev in zunanjih sodelavcev, ki skupaj delujejo 
kot ustvarjalna ekipa. Učinkovitost je zagotovo rezultat neštetih 
vloženih ur strokovnega izobraževanja, znanja, predvsem pa 
raznolikih materialnih in denarnih odrekanj. Prostovoljno delo 
je rdeča nit našega delovanja in uspeha in je dodana vrednost 
delovanja in prispevka starejših skupnosti. 

7.   Uresničitev ciljev društva

Zastavljene cilje in naloge po sprejetem programu dela za leto 
2010 smo v celoti izvedli ali v nekaterih primerih celo presegli. 
Naloge pa ni izvajalo vodstvo, temveč celotno članstvo univerze. 
Smo stanovska organizacija javne pravne osebe, v kateri je 
nagrada za delo uspešno izveden projekt in javno priznanje ter 
navdušenje obiskovalcev oziroma poslušalcev, stimulacija za 
nadaljnjo delo.

Gojimo in nagrajujemo ustvarjalnost. Vsakdo je del verige 
ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je del našega okolja in je temeljna 
lastnost človeških bitij in omogoča vlogo odgovornega člana 
skupnosti. Tako smo napisali v razvojnih dokumentih občine. 
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Mi pa smo tudi napisali, da univerza deluje na osnovi medsebojnega povezovanja članov društva, ki poglablja prijateljske vezi, 
povezuje medsebojne odnose v humanosti, prijaznosti in učinkovitosti. 
To pa je tudi naši cilji! Medgeneracijske odnose lahko izboljšujemo s pozitivnimi aktivnostmi in sodelovanjem z okoljem kjer živimo. 

7

FINANNO POROILO 2010 

I. PRIHODKI 
1. PRIDOBITNA DEJAVNOST 72.712,58

• Prispevki lanov za krožke in 
prireditve 

48.655,55

• Javna sredstva (prorauni)   
           Mestna obina Velenje 1.596,56
            Ministrstvo za šolstvo in šport         6.520,75

Zavod RS za zaposlovanje 
- javna dela 13.801,26
Zveza DU projekt starejši 940,00
Ministrstvo za finance - 
odstopljena dohodnina 

464,17

• Obresti  200,00
• Drugi prihodki 534,29

2. NEPRIDOBITNA DEJAVNOST  16.928,35
• lanarina                 9.020,00  
• Donacije                 6.900,00  
• Obresti 1.008,35 

SKUPAJ  PRIHODKI                                                                                               89.640,93 

II. ODHODKI 
1. MATERIAL  2.051,74
• Za prireditve in krožke 968,18
• Za išenje 29,11
• Za aranžiranje 211,20
• Za vzdrževanje 36,67
• Pisarniški material in asopisi 806,58

2. STORITVE 32.499,81
• Za skupne dejavnosti 1.031,29
• Za posamezne krožke 27.579,07
• Pošta, telefon 1024,94
• Potni stroški 706,67
• Plailni promet 558,60
• Vzdrževanje  718,44
• Reprezentanca 171,80
• Prevozne storitve 709,00
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            Ministrstvo za šolstvo in šport         6.520,75

Zavod RS za zaposlovanje 
- javna dela 13.801,26
Zveza DU projekt starejši 940,00
Ministrstvo za finance - 
odstopljena dohodnina 

464,17

• Obresti  200,00
• Drugi prihodki 534,29

2. NEPRIDOBITNA DEJAVNOST  16.928,35
• lanarina                 9.020,00  
• Donacije                 6.900,00  
• Obresti 1.008,35 

SKUPAJ  PRIHODKI                                                                                               89.640,93 

II. ODHODKI 
1. MATERIAL  2.051,74
• Za prireditve in krožke 968,18
• Za išenje 29,11
• Za aranžiranje 211,20
• Za vzdrževanje 36,67
• Pisarniški material in asopisi 806,58

2. STORITVE 32.499,81
• Za skupne dejavnosti 1.031,29
• Za posamezne krožke 27.579,07
• Pošta, telefon 1024,94
• Potni stroški 706,67
• Plailni promet 558,60
• Vzdrževanje  718,44
• Reprezentanca 171,80
• Prevozne storitve 709,00

8

3. INTELEKTUALNE STORITVE –  
MENTORJI 

34.372,64

•    Podjemne pogodbe 1.204,47
•    Avtorski honorarji 28.453,23
•    Mentorji – raun 
•    Enkratne nagrade 

4.630,94 
84,00

4. STROŠKI DELA ZAPOSLENIH 19.785,82
•    Plae 15.400,62
•    Prispevki, davek 2.479,53
•    Regres  939,72
•    Prehrana, prevoz 965,95

5. AMORTIZACIJA OPREME                                                                              809,14 

6.    LANARINA                                                                                                          10,00 

III. PRESEŽEK PRIHODKOV                                                                                      111,78 
  

                               

Velenje, 8. 3. 2011 

Marija Vrtanik, predsednica      

SKUPAJ ODHODKI                                                                                               89.529,15                        
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                              Faza: PREDLOG    
 
Svet MO Velenje je na  podlagi 34. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na 
področju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/2008, 
12/2008, 20/2009 in 21/2009)  in  24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na 
svoji……………… seji, dne………………… sprejel

  SKLEP
o potrditvi  Poslovnega načrta GJS za zbiranje 
in odvoz ter prevoz odpadkov v Mestni občini 

Velenje  za leto 2011 
I.

Svet Mestne občine Velenje  potrjuje poslovni načrt GJS za 
zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v mestni občini Velenje 
za leto 2011. 

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

Številka:  414-05-0001/2007-100
Datum:  

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
34. člen Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju 
ravnanja z odpadki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 11/2008, 12/2008, 20/2009 in 21/2009, Uradni list Občine 
Šoštanj 7/08, 12/2008 in 6/2009),  opredeljuje vsebino letnega 
programa  ter poročanje o izvajanju gospodarske javne 
službe.  

Koncesijska pogodba obvezuje koncesionarja, da vzpostavi 
celotno tehnologijo ravnanja z odpadki. Naloga je precej 
obsežna in povezana tudi z novo ustrezno lokacijo za te namene. 
Ker cilj glede pridobitve in potrditve nove lokacije iz objektivnih 
razlogov še ni realiziran smo pristopili k urejanju Zbirnega 
centra na lokaciji bivšega odlagališča odpadkov. Takoj, ko bo 
jasno definirana in potrjena nova lokacija za celostno rešitev 
bomo pristopili k realizaciji posameznih nalog.

Izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki bomo 
izvajali skladno z določili    veljavne podpisane koncesijske 
pogodbe, katere del je tehnični in tarifni pravilnik. Izven te 
pogodbe na področju koncesije družba ne načrtuje izvajanja 
storitev.
Veljavni sta dve podpisani koncesijski pogodbi in sicer:
- za zbiranje in odvoz odpadkov v Celje med koncendentom 

(občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki), koncesionarjem 
Rosio-PUP-Saubermacehr d.o.o. in podizvajalcem PUP-
Saubermacher d.o.o.,

- in za predelavo, obdelavo in odlaganje odpadkov v Celju 
med koncendentom (občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob 
Paki) in koncesionarjem Simbio d.o.o.

2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM  NAČRTA SO:
V skladu z 38.členom  koncesijske pogodbe se vsako leto  
pripravi  letni program, ki ga sprejmejo občinski sveti.

3. OBRAZLOŽITEV VSEBINE POSLOVNEGA NAČRTA:
V okviru zakonodaje so v posameznih točkah programa GJS 
opredeljene vse ključne aktivnosti za leto 2011. V vsebini so 
zajeti informativni podatki, logistika, cilji, urniki in časovni 
razporedi akcijskih zbiranj.

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Finančnih posledic za proračun MO Velenje ne bo.
POSLOVNI NAČRT GJS ZA ZBIRANJE  IN ODVOZ TER 
PREVOZ ODPADKOV V MESTNI OBČINI VELENJE  ZA LETO 
2011 je objavljen na spletnem naslovu www.velenje.si - Seje 
Sveta MOV (http://www.velenje.si/796).

Velenje, dne 31.03.2011

Izvleček iz programa pripravila:
Mirjam Britovšek, 

univ. dipl. inž. kem. inž.

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008)  
predlagam Svetu, da ta  program sprejme.     
  

župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ, s.r.
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1. SEZNAM SODELUJOČIH PRI POROČILU 
 
Uvodni del: Marijan Jedovnicki, direktor. 
Oddelek plana in analiz: Analiza poslovanja: Zlatko Benčič, Maja Naveršnik. 
Finančno računovodska služba: računovodski podatki: Dominika Drev, Martina Lampret.  
Splošno kadrovski sektor: lektoriranje, oblikovanje in distribucija: Milka Benčič, Jasmina 
Šalamon.  
 
Poročila o delu dejavnosti in služb: 
 

 vodja PE Energetika: Miran Zager s sodelavci;  
 vodja PE Vodovod – Kanalizacija: Primož Rošer s sodelavci; 
 vodja Splošno kadrovskega sektorja: Milka Benčič; 
 Finančno računovodska služba: Dominika Drev; 
 Prodajno komercialna služba: Mateja Knez; 
 Služba varstva pri delu: Anita Lemež; 
 Služba za investicijski inženiring: Branko Naveršnik; 
 Služba informatike: Andrej Trdin; 
 Služba za Kemijsko biološko tehnologije: Nataša Uranjek Ževart, Bernarda 

Stropnik (poročilo HAACP) in sodelavci; 
 poročilo lektorirala: Jasmina Šalamon; 
 poročilo je izdelano v 20 izvodih. 

 
Poročilo prejmejo: 
 

 3x Svet ustanoviteljev KP Velenje; 
 5x Nadzorni svet KP Velenje; 
 5x Kolegij KPV; 
 1x Finančno računovodska služba; 
 1x SKS - Oddelek plana in analiz; 
 1x Služba za Investicijski inženiring; 
 1x Prodajno komercialna služba; 
 1x Kemijsko biološka tehnologija; 
 1x Revizijska hiša Renoma; 
 1x arhiv podjetja. 
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2. UVOD 

 
Za leto 2010 lahko rečemo, da je bilo posebno leto iz več razlogov. Slabe gospodarske 
razmere v svetu in pri nas smo občutili tudi pri našem poslovanju. Zato smo med 
ostalimi zasledovali predvsem dva cilja, in sicer dobro oskrbo uporabnikov in varčevanje 
na vseh področjih. Rezultati teh naporov so dobri, saj smo izpolnili ti dve nalogi in 
realizirali cilje iz rebalansa poslovnega plana za leto 2010.  
 
Intenzivno investiranje v obdobju 2000 – 2010 je narekovalo, poleg sredstev amortizacije 
infrastrukture, uporabo taks za obremenjevanje voda, taks za odlaganje odpadkov, 
prispevkov za razširjeno reprodukcijo za vodovod in kanalizacijo še najem kreditov skoraj 
pri vseh dejavnostih. Podjetje je v celoti najelo cca. 15 mio € kreditov pod zelo ugodnimi 
pogoji, saj pri nobenem kreditu obresti ne presegajo 1,5 %. Vir za vračanje je bila 
amortizacija infrastrukture in sredstva prispevkov iz razširjene reprodukcije (RR). Z 
ukinitvijo RR, dne 31. 12. 2008, je usahnil vir za odplačila dela najetih kreditov. Ker se 
cene od leta 2007 na vodnih dejavnostih in od 2008 na dejavnosti daljinskega ogrevanja 
ter čiščenja odplak niso spreminjale, prodane količine pa so upadale, je upadel tudi 
prihodek na dejavnosti. Ostali stroški pa so praviloma naraščali.  
Podjetje je že konec leta 2008 sprejelo in začelo izvajati program varčevanja pri vseh 
vrstah stroškov. Ustvarjeni so znatni prihranki pri stroških električne energije, stroških 
dela (znižanje števila zaposlenih za 30 delavcev), stroških materiala in stroških storitev. 
Zaradi stagnacije oz. upadanja prihodka na dejavnostih, nam ni uspelo zagotoviti zadosti 
sredstev za normalno poslovanje, zato se je zmanjšalo investiranje in pojavljati se je začel 
likvidnostni primanjkljaj sredstev. Kljub omenjenim težavam, smo v celem obdobju 
zagotavljali zanesljivo in kakovostno oskrbo, vendar ocenjujemo, da je trenutek, ko je 
potrebno sprejeti pomembne strateške odločitve glede zagotavljanja sredstev za redno 
obratovanje in investiranje v obnove in posodobitve obstoječe infrastrukture in za 
izgradnjo nove.   
Pogoji financiranja iz »kohezije« prinašajo znatna nepovratna sredstva, žal pa terjajo tudi 
lastni vložek. Zato je potrebno pripraviti in sprejeti srednjeročni plan, ki bo definiral 
standard oskrbe, predvidene investicije in potrebne finančne vire. 
 
Poročilo o poslovanju KPV za leto 2010 je sestavljeno po sklopih, in sicer najprej prikaz 
obsega naprav z nekaterimi podatki o oskrbi uporabnikov in vzdrževanju naprav. Pri 
izdelavi prilog so sodelovali vodilni, vodstveni in strokovni sodelavci KPV. 
 
V nadaljevanju poročila obravnavamo prodane količine, prihodke iz cene in stroške. 
Poglavje o amortizaciji pove, koliko amortizacije je oblikovane in koliko bi jo bilo potrebno 
oblikovati. Prav tako je v tem poglavju prikaz naložb po dejavnostih.  
Poročilo daje tudi kratek prikaz finančnih obveznosti in dogajanja glede likvidnosti in 
finančne sposobnosti podjetja. Sledi kratek prikaz kadrovskih podatkov, ugotovitve in 
zaključki.  
 
K temu poročilu sodijo priloge: računovodski izkazi in bilance, analiza poslovanja in 
poročila o delu poslovnih enot in strokovnih služb.  
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3. OSKRBA UPORABNIKOV 
 
Za oskrbo uporabnikov v letu 2010 lahko ugotovimo, da je potekala zelo dobro na vseh 
dejavnostih. Dosežen rezultat je plod dobre organizacije in strokovnega dela zaposlenih 
pri upravljanju in vzdrževanju naprav.  
Kljub dobrim rezultatom oskrbe moram poudariti, da na nekaterih dejavnostih iz leta v 
leto narašča število okvar, kar je posledica premajhnega obsega vlaganj v obnove 
infrastrukture. S tem rastejo tudi stroški vzdrževanja in na takšen način se krčijo 
sredstva, ki bi jih sicer lahko vložili v obnove. Tako ob stagniranju cen nastaja začaran 
krog – premajhen obseg obnov zaradi pomanjkanja sredstev in obenem preveliki in 
predragi stroški vzdrževanja, zaradi premajhnega obsega obnov naprav.  
 
 

3.1 Vodooskrba 
 
 
NAPRAVE VODOOSKRBE 
 
Preglednica v nadaljevanju predstavlja kratek prikaz razvoja vodooskrbne infrastrukture 
od leta 1990 do 2010. Iz podatkov je razvidno, da se je omrežje razširilo iz 445 km na 637 
km, ustrezno tej širitvi se je povečalo tudi število rezervoarjev in drugih naprav.  
 
V obdobju od 1987 do 2009 je gostota odjema pitne vode upadla iz 14,7 m3/m omrežja 
na 5,1 m3/m omrežja. Prodane količine pa so prepolovljene, in sicer od 6,6 mio m3/leto 
na slabe 3,3 mio m3/leto.  
 
 

Fizični kazalci 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 indeks
2010/1990

indeks
2010/2009

Skupna dolžina cevovodov v m 445.000 501.697 601.638 609.008 619.274 626.715 631.989 637.301 1,43 1,01
Št. vodohranov 29 62 70 70 70 70 70 70 2,41 1,00
skupni volumen v m3  10.180 12437 13.078 13.159 13.423 13.423 13.423 13.423 1,32 1,00
Št. črpališč 21 45 54 54 53 54 54 52 2,48 0,96
skupna moč črpalk v kW 470 820 819 930 955 760 760 741,3 1,58 0,98
skupna črpalna zmogljivost v l/s 357 490 421 419 461 470 470 472,7 1,32 1,01
Št. zajetij in vrtin 23 29 33 33 34 33 33 33 1,43 1,00
min.izdatnost v l/s 268 216 272 315 270 279 275 249 0,93 0,91
max.izdatnost v l/s 604 632 565 536 595 647 713 580 0,96 0,81
sre.izdatnost v l/s 367 398 419 400 417 418 410 390 1,06 0,95
Št. hidrantov 427 644 707 711 751 766 773 787 1,84 1,02
Št. razbremenilnikov 10 13 16 16 16 16 16 16 1,60 1,00
Št. reducirnih ventilov 47 61 121 126 128 131 140 142 3,02 1,01
Velikost varstvenih pasov v ha 2.354 2354 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153 0,91 1,00
Št. oskrbovanih prebivalcev 38.000 41500 42360 42.520 43.178 43.277 43.312 43.380 1,14 1,00
Št. vodovodnih priključkov 4.811 5890 6613 6790 6857 6956 7034 7191 1,49 1,02  

 
 
Preglednica okvar na vodovodnem omrežju nam nazorno kaže, kako drastično raste 
število okvar na omrežju, objektih in napravah. Samo v zadnjih šestih letih je porast z 2 
na 2,8 okvar na dan oziroma z 1,24 na 1,60 okvar na kilometer omrežja. To je vsekakor 
posledica premajhnega obsega obnov in posodobitev omrežja. Analiza namreč kaže, da na 
obnovljenih omrežjih praktično ni okvar. 
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ŠTEVILO PRIKLJUČENIH PREBIVALCEV NA JAVNI VODOOSKRBNI SISTEM 
 

OBSTOJEČE STANJE 2010
Št. oskrbovanih prebivalcev-vodooskrba

Občina št. vseh.preb. št. priklj.preb. št. nepriklj.preb. % priklj.
MO Velenje 33.142 32.245 897 97,3
Šoštanj 8.507 7.508 999 88,3
Šmartno ob Paki 3.186 2.716 470 85,2

Skupaj 44.835 42.469 2.366 94,7  
 
GOSTOTA ODJEMA PITNE VODE v m3/km OMREŽJA po letih 

 
Gostota odjema na vodooskrbnem sistemu KPV 2010

Leto
Prodane 
količine v 
m3/leto

Dolžina 
vod.omrežja v 

m1
Gostota odjema v  

m3/m1
% padca 

gostote odjema
1987 6.559.841 445.000 14,7  -
1990 5.728.133 445.000 12,9 12,7
2000 4.651.713 519.000 9,0 39,2
2001 4.254.227 527.562 8,1 45,3
2005 3.951.597 501.697 7,9 46,6
2006 3.940.267 609.008 6,5 56,1
2007 3.529.525 619.274 5,7 61,3
2008 3.652.512 626.715 5,8 60,5
2009 3.306.816 631.989 5,2 64,5
2010 3.249.688 637.301 5,1 65,4
MOV 2.532.182 370.991 6,83
ŠOŠ 556.913 196.654 2,83
ŠMP 128.576 69.656 1,85  

 
Racionalna raba prostora je zagotovljena pri gostoti odjema minimalno 6,5 m3 prodane 
vode na leto na 1m omrežja (po priporočilu MOP). 
 
OKVARE NA VODOVODNEM OMREŽJU, OBJEKTIH IN NAPRAVAH 

 
Vodooskrbni sistem

Tip  okvare
2004 2006 2007 2009 2010

Okvara hišnega priključka 99 87 115 71 47
Okvara na javnem omrežju 222 224 241 248 327
Okvara na komunalnem objektu 265 216 310 358 470
Okvara vodomernega mesta 82 114 72 147 108
Motnje hidravličnih karakteristik 51 155 123 86 67

Skupaj 719 796 861 910 1019
Št.okvar na dan 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8

Dolžina omrežja v km 582 610 615 632 637
Št. okvar/leto/ na km omrežja 1,24 1,30 1,40 1,44 1,60

Vse okvare po letih
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3.2 Naprave kanalizacije 
  
Primerjava razširitve kanalizacijskega sistem v upravljanju KP med leti 1995 in 
2010 
 

Dolžina kanalizacijskega omrežja v m 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Indeks 10/95 Indeks 10/09 Upravljavec
V našem upravljanju
Magistralno omrežje [m] 6.629 6.629 8.912 8.912 8.912 6.605 6.605 6.605 1,00 1,00 KP Velenje
Primarno omrežje [m] 10.419 10.724 27.595 26.939 26.965 23.012 23.012 23.012 2,21 1,00 KP Velenje
Sekundarno omrežje [m] 84.452 105.552 130.045 109.472 116.126 121.456 126.020 127.541 1,51 1,01 KP Velenje
Skupaj v  upravljanju KPV [m] 101.500 122.905 166.552 145.323 152.003 151.073 155.637 157.158 1,55 1,01
Meteorna kanalizacija [m] 27.349 30.549 15.161 21.680 23.405 23.405 28.948 30.413 1,11 1,05 Občine
Skupaj: uprav. KPV in meteor.kanal(m] 128.849 153.454 181.713 167.003 175.408 174.478 184.585 187.571 1,46 1,02
V upravljanju KP in občin [m] Indeks 10/05 Indeks 10/09
Hišni priključki [m] 65.709 83.878 88.279 93.137 100.253 115.844 1,76 1,16 Lastniki prikl.
Cestna kanalizacija [m] 7.095 7.106 7.207 7.395 7.543 7.494 1,06 0,99 Upravljavci cest
Opuščena kanalizacija [m] 4.415 8.430 8.779 9.265 9.415 9.783 2,22 1,04 KP Velenje
Skupaj [m]: 77.219 99.414 104.265 109.797 117.211 133.121 1,72 1,14
Ostali podatki Indeks 10/95 Indeks 10/09
Število razbremenilnikov [št. objektov] 23 26 31 31 32 32 32 32 1,39 1,00
Število prečrpališč [št. objektov] 3 5 7 7 8 8 8 8 2,67 1,00
Inštalirana moč vseh črpalk v [kW] 90 164 204 204 219 219 219 219 2,43 1,00
Skupna zmogljivost črpalk [l/s] 196 369 412 412 428 428 428 428 2,18 1,00
Letna količina prečrpane vode [m3] 1.424.350 1.325.757 1.299.325 1.136.392 1.254.330 1.354.590 1,08
Priključki in oskrbovani prebivalci Indeks 10/95 Indeks 10/09
Število oskrbovanih prebivalcev 24.393 25.174 28.040 29.070 30.094 30.224 32.161 33.037 1,35 1,03
Število priključkov 4.120 4.252 4.736 4.910 5.083 6.730 6.824 7.029 1,71 1,03  

 
 
ŠTEVILO PRIKLJUČENIH PREBIVALCEV NA KANALIZACIJO IN ČISTILNE NAPRAVE 
 
Število priključenih prebivalcev-odvajanje in čiščenje 2010 
 

Občina št. vseh.preb. št. priklj.preb. % priklj.
MO Velenje 33.142 27.803 83,9
Šoštanj 8.507 4.433 52,1
Šmartno ob Paki 3.186 801 25,1

Skupaj 44.835 33.037 73,7  
 
GOSTOTA ODJEMA NA KANALIZACIJSKEM SISTEMU KPV 
 
Gostota odjema na kanalizacijskem sistemu KPV do 2010 
 

Leto
Prodane 
količine v 
m3/leto

Dolžina 
kan.omrežja 

v m1
Gostota odjema v  

m3/m1

% padca 
gostote 
odjema

1995 4.531.946 119.999
1996 4.410.934 121.300 36,4  -
2000 4.044.000 128.999 31,3 13,8
2002 3.311.452 137.862 24,0 33,9
2003 3.343.419 145.938 22,9 37,0
2004 3.116.583 151.064 20,6 43,3
2005 3.044.015 156.454 19,5 46,5
2006 3.080.779 161.882 19,0 47,7
2007 2.923.125 168.989 17,3 52,4
2008 3.026.585 174.478 17,3 52,3
2009 2.740.000 184.585 14,8 59,2
2010 2.670.127 187.571 14,2 60,9
MOV 2.231.740 130.896 17,05
ŠOŠ 393.472 47.737 8,24
ŠMP 44.914 8.939 5,02  
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Iz tabele je razvidno, da smo v letu 2000 s prihodkom od 4,04 milijona m³ odvedene 
komunalne odpadne vode upravljali s 129 km omrežja, v letu 2010 pa s prihodkom od 
2,7 milijona m3 odvedene komunalne odpadne vode s 188 km omrežja.  
 
Do sedaj v KPV komaj še uspevamo zagotavljati nemoteno odvajanje odpadne vode, za 
kar so zaslužne visoko usposobljene vzdrževalne ekipe.  
 
Zaradi premalo sredstev že nekaj let ne uspemo skoraj nič vlagati v obnovo 
kanalizacijskega omrežja. Podobno kot naselja v Šaleški dolini, je tudi del 
kanalizacijskega omrežja  star 50 let. Večji del omrežja je zgrajen s tedaj dosegljivimi 
materiali in na tedaj možen način. Večina kanalov je zgrajenih iz nearmiranih betonskih 
cevi, dolžine 1 m, brez tesnjenja stikov. Ti kanali ne izpolnjujejo današnje zahteve po 
tesnosti.  
Zaradi pridobitve verodostojnih podatkov o stanju kanalizacijskega omrežja, smo v KPV 
izdelali analizo ustreznosti kanalizacijskega omrežja. Rezultat analize je razvrstitev 
posameznih cevovodov v tri skupine: 
 

1. vodotesna in ustrezna kanalizacija,  
2. nevodotesna - še ustrezna,   
3. nevodotesna – neustrezna. V tej skupini so predvsem cevovodi, zgrajeni iz 

nearmiranih betonskih cevi, dolžine 1,0 m brez vodotesnih stikov. 
 
Analiza je pokazala, da imamo v vseh treh občinah kar 79,3 km netesne kanalizacije in 
to ravno na območjih največjih naselij. Stopnje netesnosti so različne. To so istočasno 
tudi območja, kjer nastaja največ komunalne odpadne vode, ki iz netesne kanalizacije 
izteka v okolje. 
 
V KP Velenje imamo za obnovo netesne kanalizacije pripravljene programe in projekte. S 
temi projekti kandidiramo tudi za nepovratna sredstva EU. Ocenjena vrednost obnov 
netesne kanalizacije je 17.000.000 €.  
S sedanjo ceno storitve odvajanja smo v letu 2010 ustvarili 618.413 € prihodka, po 
pokritju vseh stroškov obratovanja, vzdrževanja ter splošnih stroškov izvajanja javne 
službe pa smo lahko za potrebe obnov namenili le slabih 17.128 € od potrebnih najmanj 
500.000 €. Iz tega je jasno razvidno, da z obstoječo ceno storitve v prihodnje ne bo 
mogoče realizirati nujne obnove, saj bi s sedanjimi zbranimi sredstvi obnove izvajali 170 
let ali več kot tri življenjske dobe kvalitetnih kanalizacijskih cevovodov.  
 
Podobno kot pri vodovodu, je tudi pri odvajanju in čiščenju prisoten upad količin. Tako je 
gostota odjema na kanalizacijskem sistemu od leta 1996 do 2009 upadla z 36,4 m3/m 
omrežja na 14,2 m3/m omrežja. 
 
Zaradi širjenja omrežja na redko poseljena in topografsko neugodna območja, se je 
povečalo število črpališč in količina prečrpane odpadne vode iz 776.000 m3/leto na 
1.254.000 m3/leto, kar povzroča dodatne stroške. 
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3.3 Čistilne naprave komunalne odpadne vode 
 

ZMOGLJIVOST IN STOPNJE ČIŠČENJA ČISTILNIH NAPRAV 
 

CČN Šoštanj 50.000 780 Terciarno > 93 %
MČN Šmartno ob Paki 1.500 7,5 Sekundarno čiščenje > 93 %
MČN Kavče 500 1,5 Sekundarno čiščenje > 90 %
MČN Andraž 100 0,26 Sekundarno čiščenje > 90 %

Učinek 
čiščenja Objekt Štvilo enot (PE) Qmax 

(l/s) Stopnja čiščenja 

 
 
POVPREČNE LETNE VREDNOSTI NA IZTOKU IZ ČN 
 

ENOTA
POV. 

VRED. 
2010

ZAK. OBV.

CČN ŠOŠTANJ
BPK5  mgO2/l 8,6 20
KPK mgO2/l 36,5 110
NH4 -N mg N/l 3,3 10
N-Total mg N/l 17,5 15
P mg P/l 1,6 2
SUSPENDIRANE SNOVI mg/l 13,5 35

MKČN ŠMARTNO
BPK5  mgO2/l 13,0 30
KPK mgO2/l 34,0 150

MKČN KAVČE
BPK5  mgO2/l 9,7 30
KPK mgO2/l 40,0 150

MKČN ANDRAŽ
BPK5  mgO2/l 17,0 30
KPK mgO2/l 60,0 150  

 
Čistilne naprave obratujejo skladno s predpisi in dosegajo zelo dobre rezultate. Za razliko 
od naprav in objektov vodovoda in kanalizacije, so te naprave bistveno novejše in je 
zaradi tega tudi manj okvar. Vendar pa so le-te po ravni tehnične opremljenosti in 
tehnološke zahtevnosti na višji ravni, tako da  je upravljanje in vzdrževanje zahtevnejše 
in temu primerno dražje. 
 
Preglednice v nadaljevanju prikazujejo dejanske količine prečiščene vode, porabo in 
proizvodnjo bioplina  in električne energije, prevzem grezničnih gošč ter drugih bioloških 
substratov. Razlog je, da so tukaj prikazane vse količine, ki se pretakajo skozi CČN, tj. 
tudi jamska voda in meteorne vode. Meteorne vode niso zajete v obračunu prihodka, 
jamska voda pa je zajeta pri prihodku profitne dejavnosti (PIM 1027). V tem PIM-u so 
zajeti tudi drugi prihodki od predelave blata iz drugih ČN, predelave pomij in drugih 
substratov, tj. vsi prihodki s trga. 
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3.3 Čistilne naprave komunalne odpadne vode 
 

ZMOGLJIVOST IN STOPNJE ČIŠČENJA ČISTILNIH NAPRAV 
 

CČN Šoštanj 50.000 780 Terciarno > 93 %
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POVPREČNE LETNE VREDNOSTI NA IZTOKU IZ ČN 
 

ENOTA
POV. 

VRED. 
2010

ZAK. OBV.

CČN ŠOŠTANJ
BPK5  mgO2/l 8,6 20
KPK mgO2/l 36,5 110
NH4 -N mg N/l 3,3 10
N-Total mg N/l 17,5 15
P mg P/l 1,6 2
SUSPENDIRANE SNOVI mg/l 13,5 35

MKČN ŠMARTNO
BPK5  mgO2/l 13,0 30
KPK mgO2/l 34,0 150

MKČN KAVČE
BPK5  mgO2/l 9,7 30
KPK mgO2/l 40,0 150

MKČN ANDRAŽ
BPK5  mgO2/l 17,0 30
KPK mgO2/l 60,0 150  

 
Čistilne naprave obratujejo skladno s predpisi in dosegajo zelo dobre rezultate. Za razliko 
od naprav in objektov vodovoda in kanalizacije, so te naprave bistveno novejše in je 
zaradi tega tudi manj okvar. Vendar pa so le-te po ravni tehnične opremljenosti in 
tehnološke zahtevnosti na višji ravni, tako da  je upravljanje in vzdrževanje zahtevnejše 
in temu primerno dražje. 
 
Preglednice v nadaljevanju prikazujejo dejanske količine prečiščene vode, porabo in 
proizvodnjo bioplina  in električne energije, prevzem grezničnih gošč ter drugih bioloških 
substratov. Razlog je, da so tukaj prikazane vse količine, ki se pretakajo skozi CČN, tj. 
tudi jamska voda in meteorne vode. Meteorne vode niso zajete v obračunu prihodka, 
jamska voda pa je zajeta pri prihodku profitne dejavnosti (PIM 1027). V tem PIM-u so 
zajeti tudi drugi prihodki od predelave blata iz drugih ČN, predelave pomij in drugih 
substratov, tj. vsi prihodki s trga. 
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KOLIČINE PRODUKTOV ČISTILNIH NAPRAV OD LETA 2000 DO 2010 
 
CČN ŠOŠTANJ 

Enote 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Povprečje
Odpadna voda m3 5.697.570 5.648.710 5.697.070 4.899.140 6.168.283 5.693.700 4.344.211 5.342.892 5.707.196 6.161.222 4.910.245 5.479.113
Bio plin           m3 190.017 202.396 199.282 232.363 386.185 388.566 99.715 286.548 366.283 329.581 457.133 285.279
Elektr.energija agregat KWh 154.289 79.445 164.437 104.075 241.517 158.427 62.439 589.230 811.689 718.079 905.279 362.628
Elektr.energija dobava KWh 664.309 772.140 681.740 708.590 598.172 595.822 876.722 2.220.705 1.954.536 2.229.503 2.161.265 1.223.955
Elektr.energija skupaj KWh 818.598 851.585 846.177 812.665 839.689 754.249 939.161 2.809.935 2.766.225 2.945.648 3.065.910 1.270.920
Toplota energija - agregat KWh 305.540 162.600 330.621 159.740 369.377 242.920 75.500 140.700 924.600 785.200 987.000 407.618
Toplota energija - skupaj KWh 406.800 1.176.100 1.028.200 1.089.103 925.051
Sarža (odvišno blato)       m3 28.437 44.070 43.930 28.748 26.966 28.820 14.121 36.886 39.011 32.317 32.289 32.327
Trdi odpadki m3 221 215 206 231 263 193 140 103 65 65 106 164
Pesek      m3 50 59 46 52 55 63 19 99 277 198 76 90
Maščobe  m3 495 417 426 456 483 432 339 186 158 140  - 353
Dehidr. blato     m3 1.553 1.672 1.456 1.408 966 933 1.338 2.872 4.180 4.096 5.981 2.405

t 3.059 4.215
Eksterni dovozi blata,
fekalij in flotata
Blato in flotat m3 6.907 9.310 10.520 13.295 9.087 11.587 745 1.587 4.185 3.539 5.327 6.917
Fekalije m3 936 1.036 1.231 1.029 1.067 787 113 490 648 929 1.527 890
Skupaj m3 7.843 10.346 11.751 14.324 10.154 12.374 858 2.077 4.833 4.468 6.854 8.284

ČN ŠMARTNO OB PAKI
Odpadna voda m3 73.625 184.196 103.000 118.653 126.630 132.957 141.391 194.304 134.345
Trdi odpadki m3 2 32 84 90 36 45 38 47
Blato in usedline črp. m3 30 615 725 610 635 525 185 475
Električna energija KWh 20.509 81.008 91.885 93.246 91.962 92.659 91.755 106.034 83.632

ČN KAVČE
Odpadna voda m3 29.802 32.099 35.053 25.087 19.544 16.642 16.194 16.534 7.106 22.007
Maščobe  m3 76 48 79 66 93 98 120 114 60 84
Blato in odpadki   m3 132 108 159 67 121 202 241 283 185 166
Električna energija KWh 6.104 5.246 6.755 11.046 10.301 10.065 12.372 10.954 7.751 8.955
* obratovala do 11.6.2010

ČN ANDRAŽ
Blato  m3 20 65 60 37 110 121 69
Trdi odpadki m3 0,2 0,5 0,5 8,0 2,0 2,0 2,2  
 
V letu 2009 smo organizacijsko združili vodenje dejavnosti čiščenja odpadnih voda in 
vodenje službe za kemijsko biološko tehnologijo. Na ta način smo prihranili večji del 
sredstev, ki bi bila sicer namenjena za plačo enega vodje. 
 
 

3.4 Pogrebno pokopališka dejavnost 
 
Kompleks pokopališča Podkraj zavzema po geodetskih podatkih površino 53.665 m2, od 
tega znaša velikost objektov 813 m2. 
 
Število aktivnih grobov na pokopališčih Podkraj in Škale na dan 31. 12. 2010 
 

Vrsta grobov 

Število aktivnih 
grobnih mest    na dan 
31.12.2010 

PODKRAJ ŠKALE Skupaj 
Družinski grobovi        2.888   257   3.145   
Enojni grobovi 85 26     111   
Grobnice 17 0       17   
Otroški grobovi 29 0       29   
Žarni grobovi        1.018   35   1.053   
Žarne niše v 
betonskem zidu 79 0       79   

Skupaj:           4.116   318  4.434   



4. april 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 173

              7. seja Sveta Mestne občine Velenje

PRČ KPV JAN - DEC 2010 Direktor      10/53 
 
 
 

RAZPOLOŽLJIVI IN NAJETI GROBOVI V OBDOBJU 2000 - 2010 
 

Najeti grobovi / Leto 2000 2003 2005 2007 2009 
 

2010 

Najeti klasični grobovi  27 32 28 19 20 16 

Najeti žarni grobovi  53 45 66 42 56 30 

Najeti žarni grobovi v zidu  0 0 13 18 9 21 
Skupaj najeti klasični in  
žarni grobovi (kom/leto) 80 77 107 79 85 67 

 
Prostih je še: 114 grobnih mest za klasične grobove, 75 grobnih mest za žarne grobove in 
390 žarnih niš v žarnem zidu. Prav tako je na obstoječem odlagališču možno še urediti 
93 družinskih grobov in 63 žarnih grobov. 

Razpoložljivi prostor zadostuje za klasične grobove za cca. 5 let, za žarne pa za cca. 1,5 
do 2 leti. 

PROSTA GROBNA MESTA NA DAN 31. 12. 2010 

 

 
 
NAJEM GROBNIH MEST V LETU 2010 
 
  
Pokopališče    Klasični Žarni     Žarni zid Skupaj
Podkraj 16 30 21 67
Škale 2 0 2
Skupaj:    18 30 21 69

Vrsta najema

 
 
POGREBI V LETU 2010 
 

Kraj pokopa 

Število pogrebov 
glede na vrsto pokopa 

Klasični        
kom       

Žarni    
kom       

Skupaj   
kom      

Pokopališče Podkraj 40 195 235 
Pokopališče Škale 7 15 22 
Skupaj:     47 210 257 

 Prosta grobna mesta  
na dan 31.12.2010 

Vrsta grobov PODKRAJ ŠKALE 
Družinski 102 (5 let) 11 
Enojni 9 9 
Grobnice 0 0 
Otroški 0 0 
Žarni 54 (1 leto) 11 
Žarne niše v betonskem zidu 369 0 
Skupaj:     555  31 
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Izvajanje pogrebno pokopališke dejavnosti in vzdrževanje objektov, naprav in grobnih polj 
zahteva poseben pristop. To smo v letu 2010 dosegli v polni meri, zahvaljujoč naporom 
zaposlenih in novim objektom.  

3.5 Odlagališče odpadkov  
 
Odlagališče odpadkov je prenehalo z obratovanjem 31. 12. 2009 zaradi zakonskih 
omejitev in pomanjkanja prostora. Odlagališče je primarno rekultivirano in opremljeno z 
vsemi potrebnimi napravami (odvod bioplina, izcednih in zalednih voda, napravami za 
kontrolo podtalnice, napravami za meteorološke podatke, …).  
 
V letu 2009 so bili odkupljeni in odstranjeni zadnji objekti rejcev malih živali. Odkupiti je 
potrebno samo še društveni dom, in sicer takoj ko bo doseženo soglasje z društvom 
oziroma bodo zagotovljena sredstva.  
 
Do konca leta 2010 niso bile sklenjene pogodbe z občinami za zagotavljanje sredstev za 
vzdrževanje in monitoring zaprtega odlagališča ter za odškodnine KS. Od skupnih 
stroškov za zapiranje in vzdrževanje odlagališča, ki so znašali 297.000 €, je podjetje 
dobilo od občin – lastnic samo 68.000 €.  
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE DALJINSKEGA OGREVANJA Šaleške doline 
 

PROIZVODNI ENERGETSKI 
VIRI 

TEŠ – TP 1: Pt = 92 MW, temperaturni režim 105 do 
160 st. C 
TEŠ – TP 2: Pt = 110  MW, temperaturni režim 105  do 
160 st. C 

MAGISTRALNI RAZVODI Skupna dolžina cevovodov: 52,4 km 
Skupna dolžina trase: 13,1 km 
Dimenzije cevovodov: NO 250, NO 350, NO 450, NO 
600 
Temperaturni program: 105 do 160 st. C 
Tlačni program: NP 16 bar  

PRIMARNI RAZVODI Skupna dolžina cevovodov: 98,8 km 
Skupna dolžina trase: 56 km 
Dimenzije cevovodov: NO 50, NO 300,  
Temperaturni program: od 95 do 160 st. C 
Tlačni program: NP 16 bar  

SEKUNDARNI RAZVODI Skupna dolžina cevovodov: 195,6 km 
Skupna dolžina trase:  75 km 
Dimenzije cevovodov: NO 25, NO 150,  
Temperaturni program: 70 do 110 st. C 
Tlačni program: NP 6 bar ; NP 10 bar, NP 16 bar 

TOPLOTNE PODPOSTAJE 
(TPP) 

TPP za ogrevanje prostorov in TSV: 180 energetskih 
objektov 
TPP za ogrevanje prostorov: 37 energetskih objektov 
TPP za ogrevanje TSV: 30 energetskih objektov 
ITTP za energetsko oskrbo IH: 195 energetskih objektov 

ENERGETSKA OPREMA in 
POSTAJE 

Število izmenjevalnikov toplote: 850 
Število črpalnih agregatov: 1320 
Število tlačnih posod: 875 
Število merilnikov topl. V obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 
12. 2010 je bilo na sistemu DOT opravljenih 66 
gradbenih posegov pri odpravi okvar. Vse gradbene 
posege je izvajal PUP, d. d., kot pogodbeni izvajalec 
gradbenih del. 
 energije in hladne vode: 2840 
Število lokalnih elektronskih regulacijskih sistemov: 
510 
Število procesno vodenih regulacijskih sistemov 
(SIMATIC):45 
Število glavnih razdelilnih objektov: 15 
Število gradbenih objektov 4 x 5 x 3 m: 343 
Površina energetskih razvodnih koridorjev: 386,681m2 

KOLIČINSKI PODATKI Letna nabava toplotne energije v TEŠ: 408.000 MWh 
Letna prodaja toplotne energije: 333.000 MWh 
Letna nabava sistemske vode v TEŠ: 20.266 m3 
Letna nabava električne energije v TEŠ: 4.907.000 kWh 
Povprečni letni temperaturni program TEŠ: 134 st. C 
Obratovalna razpoložljivost sistema: 99,2 % 
Ekonomski učinek distribucije toplote: 80 % 

V obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 je bilo na cevovodih sistemu DOT opravljenih 
78 posegov pri odpravi okvar. Leto poprej 66. 
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TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PLINOVODNEGA SISTEMA Šaleške doline  
 

ENERGETSKI VIRI Dobavitelj zemeljskega plina: GEOPLIN d.o.o. – 
Ljubljana 
Upravljavec: Sistemski operater prenosnega omrežja  
GEOPLIN plinovodi d.o.o. – Ljubljana 
Vrsta plina: Zemeljski plin 
Primarni tlačni program: NP 50 bar 

MERILNO REDUCIRNA 
POSTAJA 

VELENJE- SEVER 

Upravljavec: Sistemski operater prenosnega omrežja  
GEOPLIN plinovodi d.o.o. – Ljubljana 
Obratovalni tlak: 50 bar/4bar 
Maksimalna pretočna količina ZP: 2000 Sm3/h 
Možno število priključkov – IH: 1100 objektov 

VISOKOTLAČNO OMREŽJE Upravljavec: Sistemski operater prenosnega omrežja  
GEOPLIN plinovodi d.o.o. – Ljubljana 
Obratovalni tlak: do 50 bar 
Maksimalna pretočna količina ZP: 2000 Sm3/h 
Možno število priključkov – IH: 1100 objektov 

NIZKOTLAČNO OMREŽJE Upravljavec: Sistemski operater distribucijskega  
omrežja  
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., PE Energetika 
Skupna dolžina cevovodov: 45, km 
Tlačni program 2 do 4 bar 
Material plinovodnih cevi: PVC 

VGRAJENA ENERGETSKA 
OPREMA in NAPRAVE 

Število protipožarnih plinskih armatur: 571 kos 
Število regulatorjev tlaka: 277 kos 
Število plinomerov: 277 kos 
Število plinskih kotlov: 277 kos 
Število plinskih omaric: 571 kos 
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Gibanje št. odjemalcev ZEMELJSKEGA PLINA v Šaleški dolini od 1996 do 
2010 
 

LETO 
Št. 

priključkov v 
MO Velenje 

Št. 
priključkov v 
obč. Šoštanj 

Skupno št. 
priključkov 

Možno št. 
priključkov 

na MRP-
Škale 

Izkoriščenost 
kapacitete 
MRP-Škale 

EM:     v ( %) 
1996 104  104 1100 9,45 
1997 159  159 1100 14,45 
1998 166  166 1100 15,09 
1999 189  189 1100 17,18 
2000 200  200 1100 18,18 
2001 205  205 1100 18,64 
2002 210  210 1100 19,09 
2003 219  219 1100 19,91 
2004 224  224 1100 20,36 
2005 227  227 1100 20,64 
2006 227 5 232 1100 21,09 
2007 242 18 260 1100 23,64 
2008 246 31 277 1100 25,18 
2009 249 43 292 1100 26,55 
2010 254 53 307 1100 27,91 

  

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE DALJINSKEGA HLAJENJA Šaleške doline   

ABSORPCIJSKA HLADILNA 
POSTAJA 

Obratovalni tlak:                                       8 bar 
Maksimalna pretočna količina:              280 m3/h 
Hladilna moč:                                        980 kW 

HLADILNO RAZVODNO 
OMREŽJE 

(SKUPAJ  Faza 1 + Faza 2) 
 

Obratovalni tlak:                                     2.5 bar 
Maksimalna pretočna količina:               168 m3/h 
Možno število priključkov:                        12 
Skupna dolžina cevovodov:                   1730 m 
Skupna dolžina trase:                             865 m 
Material hladilnih cevovodov:                 jeklo 

KOLIČINSKI PODATKI  
pri polni obremenitvi sistema 

ADH 

Letna proizvodnja hladu:                   605.200 kWh 
Letna prodaja hladu:                         588.200 kWh 
Inštalirana hladilna moč:                         968 kW 
Obratovalna razpoložljivost sistema:          99 % 
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Grafična in lokacijska predstavitev defektov 
 

 
 
Na omrežju je bilo v letu 2010 62 okvar. Vse so bile odpravljene v kratkem času, tako da 
daljših motenj oskrbe s toploto in vodo ni bilo. Mnogo več okvar je bilo na toplotnih 
podpostajah, ki so bile prav tako odpravljene brez večjih posledic za kakovost oskrbe.  
  
Velik prispevek h kakovosti oskrbe, kljub dotrajanosti dobršnega dela naprav, lahko 
pripišemo prizadevnosti in znanju zaposlenih, ki opravljajo in vzdržujejo objekte in 
naprave komunalne infrastrukture. 
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4.1 Prodane količine in prihodek na ravni podjetja 

4.1.1 Prodane količine komunalnih dobrin in storitev v letu 2010 v primerjavi z letom 
2009 

 
Prodane količine na vodnih dejavnostih so v zadnjih desetih letih drastično padle. 
Prodane količine komunalnih dobrin in storitev so vse nižje od predvidenih z rebalansom 
poslovnega plana, na vodnih dejavnostih do 4,4 %, na energetskih dejavnostih pri toploti 
za 2,9 %, pri ZP pa za 4,4 %.  
 
Prodane količine komunalnih dobrin oz. storitev v letu 2010 so v primerjavi z letom 2009 
nižje na vseh dejavnostih, razen na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo in oskrbe z 
zemeljskim plinom. 
 
Na dejavnosti Oskrbe z vodo je količinski obseg prodaje nižji za 1,9 % kot v letu 2009 oz. 
za 61.951 m3. 
Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v letu 2009 za 1,3 % oz. za 32.795 m3. 
Nižja je tudi prodaja na segmentu industrijske potrošnje kot v letu 2009, in sicer za 3,6 
% oz. za 29.156 m3. 
 
Na dejavnosti odvajanja odplak je v primerjavi z letom 2009 prodaja nižja za 2,1 % oz. za 
57.134 m3. 
Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v letu 2009 za 1,9 % oz. za 39,308 m3. 
Nižja kot v letu 2009 je tudi prodaja na segmentu industrijske potrošnje, in sicer za 2,6 
% oz. za 17.827 m3.  
 
Na dejavnosti čiščenja odplak so prodane količine v primerjavi z letom 2009 nižje za 2,1 
% oz. za 58.012 m3. 
 
Na dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo je prodaja v letu 2010 v višini 327.974 MWh in 
je višja za 6,6 % oz. za 20.168 MWh od leta 2009. 
Na segmentu široke potrošnje so prodane količine višje za 6,9 % kot v letu 2009 oz. za 
14.246 MWh. 
Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine višje za 5,8 % kot v letu 2009 oz. 
za 5.921 MWh. 
 
Na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom so prodane količine višje za 17 % oz. za 
105.542 Sm3. 
 
Na segmentu široke potrošnje so prodane količine višje za 6,7 % kot v letu 2009 oz. za 
32.408 Sm3. 
 
Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine višje za 54,6 % kot v letu 2009 
oz. za 73.134 Sm3. Razlog je novo priključeni objekt Veleja Park.  
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4.1.2 Prodane količine komunalnih dobrin in storitev v letu 2010 v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 

 
Prodane količine komunalnih dobrin oz. storitev v letu 2010 so v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 nižje na vseh dejavnostih, kljub temu da smo z rebalansom znižali 
planirano prodajo!  
 
Na dejavnosti Oskrbe z vodo je količinski obseg prodaje nižji za 2,2 % kot v Rebalansu PP 
2010 oz. za 74.585 m3. 
Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v Rebalansu PP 2010 za 1,1 % oz. za 
28.497 m3. 
Še nižja je prodaja na segmentu industrijske potrošnje kot v Rebalansu PP 2010, in sicer 
za 5,5 % oz. za 46.088 m3. 
 
Na dejavnosti odvajanja odplak je v primerjavi z Rebalansom PP 2010 prodaja nižja za 
4,4 % oz. za 121.813 m3. 
Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v Rebalansu PP 2010  za 3,1 % oz. za 
64.591 m3. 
Nižja je prodaja tudi na segmentu industrijske potrošnje kot v Rebalansu PP 2010, in 
sicer za 7,9 % oz. za 57.223 m3. 
 
Na dejavnosti čiščenja odplak so prodane količine v primerjavi z Rebalansom PP 2010 
nižja za 3,7 % oz. za 102.055 m3. 
 
Na dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo je prodaja v letu 2010 v višini 327.974 MWh in 
je nižja za 2,2 % oz. za 7.367 MWh v primerjavi z Rebalansom PP 2010. 
Na segmentu široke potrošnje so prodane količine nižje za 1,7 % kot v Rebalansu PP 
2010 oz. za 3.836 MWh. 
Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine nižje za 3,2 % kot v Rebalansu 
PP 2010 oz. za 3.532 MWh. 
 
Na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom so prodane količine nižje za 4,4 % oz. za 
33.581 Sm3 v primerjavi z Rebalansom PP 2010. 
Na segmentu široke potrošnje so prodane količine nižje za 4,2 % v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 oz. za 22.672 Sm3. 
Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine nižje za 5 % v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 oz. za 10.909 Sm3.  
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4.1.2 Prodane količine komunalnih dobrin in storitev v letu 2010 v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 

 
Prodane količine komunalnih dobrin oz. storitev v letu 2010 so v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 nižje na vseh dejavnostih, kljub temu da smo z rebalansom znižali 
planirano prodajo!  
 
Na dejavnosti Oskrbe z vodo je količinski obseg prodaje nižji za 2,2 % kot v Rebalansu PP 
2010 oz. za 74.585 m3. 
Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v Rebalansu PP 2010 za 1,1 % oz. za 
28.497 m3. 
Še nižja je prodaja na segmentu industrijske potrošnje kot v Rebalansu PP 2010, in sicer 
za 5,5 % oz. za 46.088 m3. 
 
Na dejavnosti odvajanja odplak je v primerjavi z Rebalansom PP 2010 prodaja nižja za 
4,4 % oz. za 121.813 m3. 
Na segmentu široke potrošnje je prodaja nižja kot v Rebalansu PP 2010  za 3,1 % oz. za 
64.591 m3. 
Nižja je prodaja tudi na segmentu industrijske potrošnje kot v Rebalansu PP 2010, in 
sicer za 7,9 % oz. za 57.223 m3. 
 
Na dejavnosti čiščenja odplak so prodane količine v primerjavi z Rebalansom PP 2010 
nižja za 3,7 % oz. za 102.055 m3. 
 
Na dejavnosti Oskrbe s toplotno energijo je prodaja v letu 2010 v višini 327.974 MWh in 
je nižja za 2,2 % oz. za 7.367 MWh v primerjavi z Rebalansom PP 2010. 
Na segmentu široke potrošnje so prodane količine nižje za 1,7 % kot v Rebalansu PP 
2010 oz. za 3.836 MWh. 
Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine nižje za 3,2 % kot v Rebalansu 
PP 2010 oz. za 3.532 MWh. 
 
Na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom so prodane količine nižje za 4,4 % oz. za 
33.581 Sm3 v primerjavi z Rebalansom PP 2010. 
Na segmentu široke potrošnje so prodane količine nižje za 4,2 % v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 oz. za 22.672 Sm3. 
Na segmentu industrijske potrošnje so prodane količine nižje za 5 % v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 oz. za 10.909 Sm3.  
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Skupni prihodki na ravni podjetja v letu 2010 dosegajo 20 mio € in so višji za 0,24 mio € 
od rebalansiranih oz. za 1,2 %. V primerjavi z letom 2009 so nižji za 1,1 % oz. 0,23 mio 
€. 
  
Skupni odhodki na ravni podjetja v obsegu 20 mio € so višji, in sicer za 1,1 % oz. za 0,22 
mio € od rebalansiranih 2010. V primerjavi z letom 2009 so nižji za 0,9 % oz. za 0,18 mio 
€. 
 
Prihodki na ravni podjetja 
 
V strukturi skupnih prihodkov predstavljajo največji 78,5 % delež prihodki iz cene (15,7 
mio €) in dosegajo glede na rebalansirano vrednost indeks 97,9. oz. so nižji za 0,34 mio 
€. V primerjavi z letom 2009 so prihodki iz cene višji za 1,4 % oz. za 0,22 mio €. 
 
Prihodki iz cene po dejavnostih v primerjavi s PP 2010: 
 

Leto  
1 2 3 4 5 = 2 / 1 6 = 2 / 3 7 = 2 / 4

Komunalno podjetje Velenje ( konto 76000 ) 16.069.128 15.726.888 15.502.684 14.474.346 97,9 101,4 108,7
Oskrba s toplotno energijo 11.206.001 11.021.880 10.576.400 10.301.391 98,4 104,2 107,0
Oskrba s toplotno energijo - daljinsko hlajenje 5.659 7.106 488 0 125,6 1456,1
Oskrba s plinom 414.992 401.669 344.285 299.517 96,8 116,7 134,1
Oskrba z vodo 1.811.043 1.764.035 1.799.769 2.060.511 97,4 98,0 85,6
Odvajanje odplak 649.996 618.413 633.137 716.231 95,1 97,7 86,3
Čiščenje odplak 1.843.004 1.775.259 1.807.143 770.672 96,3 98,2 230,4
Pokopališče 138.433 138.526 130.791 122.370 100,1 105,9 113,2

Rebalans PP 
2010 IndeksDoseg 2009 IndeksDoseg 2010 Doseg 2008 Indeks
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Prihodek iz cene na ravni KPV 

 
 
Prihodki od števnine dosegajo 3,3 % v strukturi (671 tisoč €) in so v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 višji za 0,5 % oz. za 3 tisoč €. V primerjavi s poslovnim letom 2009 
so višji za 137,2 % oz. za 182 tisoč €. 
Razlika v primerjavi z letom 2009 nastane zaradi tega, ker v letu 2009 ni bilo potrebno 
vložiti vseh zbranih sredstev iz tega naslova in smo del le-teh knjižili v letu 2009 na 
konto 29100 – kratkoročno odloženi prihodki. 
 
Drugi najvišji delež v strukturi prihodkov (14,0 %) so prihodki od storitev v obsegu 2,7 
mio € in so višji za 16,8 % oz. za 394 tisoč € v primerjavi z Rebalansom PP 2010. Glede 
na leto 2009 so nižji za 16,1 % oz. za 527 tisoč €. Razlog je izpad prihodkov odlagališča 
odpadkov zaradi zaprtja.  
 
Ostali prihodki (prihodki od najemnin, soglasij, prispevkov za priključitev, finančni 
prihodki…) dosegajo v strukturi prihodkov 4,2 % oz. 833 tisoč €. 
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Stroški na ravni podjetja 
 
Strošek nakupa (407.101 MWh) toplotne energije v višini 4,5 mio € je za 134 tisoč € 
nižji od rebalansiranega stroška za leto 2010 oz. za 2,9 %. V primerjavi s preteklim 
poslovnim obdobjem je strošek toplotne energije višji za 4,8 % oz. za 203 tisoč €. 
 
Stroški električne energije predstavljajo v strukturi odhodkov 3,1 % oz. 618 tisoč €. V 
primerjavi z Rebalansom PP 2010 so nižji za 12,3 % oz. za 87 tisoč €. V primerjavi s 
preteklim poslovnim obdobjem so prav tako nižji, vendar za 6,8 % oz. za 45 tisoč €. 
 
Stroški zemeljskega plina predstavljajo v strukturi odhodkov 1,2 % oz. 248 tisoč €. V 
primerjavi z Rebalansom PP 2010 so nižji za 5 % oz. za 13 tisoč €. V primerjavi s 
preteklim poslovnim obdobjem so višji za 15,8 % oz. za 34 tisoč €. 
 
Stroški ostale energije predstavljajo v strukturi odhodkov 0,9 % oz. 185 tisoč €. V 
primerjavi z Rebalansom PP 2010 so višji za 0,9 % oz. za 2 tisoč €. V primerjavi s 
preteklim poslovnim obdobjem so višji za 14,5 % oz. za 23 tisoč €. 
 
Stroški amortizacije podjetja dosegajo v strukturi odhodkov 1,2 odstotne točke in 
znašajo 231 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2010 so višji za 0,9 % oz. za 2 tisoč €. 
V primerjavi z letom 2009 je amortizacija podjetja nižja za 14,3 % oz. za 39 tisoč €. 
 
Strošek najemnine za uporabo infrastrukture v višini 3,3 mio € predstavljajo 16,4 % v 
strukturi odhodkov. 
 
Stroški materiala za vzdrževanje (655 tisoč €) so od rebalansiranih višji za 2,6 %, 
nominalno pa za 16 tisoč €, ter nižji za 1,7 % oz. za 11 tisoč € od enakega obdobja leta 
2009. V strukturi vseh stroškov dosegajo stroški materiala za vzdrževanje 3,3 %. 
 
Obseg storitev za vzdrževanje v letu 2010 → 1,6 mio € in je višji za 130 tisoč € (9,1 %) 
od rebalansiranih 2010 ter višji za 313 tisoč € (24,9 %) od predhodnega leta. V strukturi 
vseh stroškov dosegajo stroški storitev za vzdrževanje 7,8 %. 
 
Neproizvodni stroški dosegajo 1,6 mio € in so višji 15 % oz. za 211 tisoč € od 
rebalansiranih ter višji za 9,3 % oz. za 137 tisoč € od predhodnega leta. 
 
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi predstavljajo 0,4 % v 
strukturi odhodkov in znašajo 86 tisoč €. V primerjavi z Rebalansom PP 2010 so nižji za 
40,8 % (59 tisoč €), v primerjavi z letom 2009 so nižji za 43 tisoč € (33,4 %). 
 
Stroški, vezani na storitve → 546 tisoč € (stroški materiala – investicije, stroški 
materiala – tuje storitve, stroški storitev – investicije, stroški storitev – tuje storitve ter 
interne storitve – usluge tujim) so nižji za 5,2 % oz. za 30 tisoč € od lanskih doseženih. V 
primerjavi z Rebalansom 2010 so nižji 0,4 % oz. za 2 tisoč €.  
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah (popravek vrednosti terjatev) so 
doseženi v višini 370 tisoč € in so višji od rebalansiranih za 7,9 % oz. za 27 tisoč €. V 
primerjavi z letom 2009 so višji za 46,5 % oz. za 117 tisoč €. Razlog je v vse slabši 
plačilni disciplini, kljub intenzivnim izterjavam.  
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Finančni odhodki dosegajo 93 tisoč € in so v letu 2010 nižji za 75 tisoč € oz. za 44,4 % v 
primerjavi z letom 2009. V primerjavi z Rebalansom 2010 so nižji za 6,4 % oz. za 6 tisoč 
€.  
Odškodnine dosegajo 9 tisoč € in so v primerjavi z letom 2009 nižje za 91,9 % oz. za 104 
tisoč €.  
 
Neposredni stroški dela 
 

v EUR
Rebalans PP 2010 Doseg 2010 Doseg 2009 Doseg 2008 Indeks Indeks Indeks

1 2 3 4 5 = 2 / 1 6 = 2 / 3 7 = 2 / 4

47000 Plače zaposlenih 3.496.490 3.480.304 3.412.324 3.438.773 99,5 102,0 101,2
47100 Nadomestila plač zaposlenih 671.119 775.286 813.049 839.307 115,5 95,4 92,4
47300 Regres 181.434 180.830 179.723 187.644 99,7 100,6 96,4
47400 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač 352.784 316.913 315.080 318.813 89,8 100,6 99,4
47401 Del.pr.od plač.,nad.bon.povr.dr.prej.-dav.nepriznani 430.630 386.851 384.619 389.172 89,8 100,6 99,4
47001 Nagrada božičnica 93.776 97.595 99.852 98.731 104,1 97,7 98,8

STROŠKI DELA NEPOSREDNI - SKUPAJ 5.226.233 5.237.778 5.204.646 5.349.340 100,2 100,6 97,9

Konto STROŠKI DELA NEPOSREDNI

 
 
Neposredni stroški dela na ravni podjetja so v primerjavi s predvidenimi v rebalansu višji 
za 0,2 % oz. za 11.545 €. V primerjavi z dosegom 2009 so višji za 0,6 % oz. za 33.132 €. 
 
Posredni stroški dela 
 

v EUR
Rebalans PP 2010 Doseg 2010 Doseg 2009 Doseg 2008 Indeks Indeks Indeks

1 2 3 4 5 = 2 / 1 6 = 2 / 3 7 = 2 / 4

47200 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 60.348 58.520 62.850 60.293 97,0 93,1 97,1
47301 Malice 164.795 163.093 166.674 171.693 99,0 97,9 95,0
47302 Prevoz na delo in iz dela 179.221 193.705 194.003 190.621 108,1 99,8 101,6
47303 Jubilejne nagrade 18.319

47306 Neobvezno zavarovanje 6.230 14.178 15.597 17.406 227,6 90,9 81,5
47308 Nagrade za inovacije, teh. izboljšave 30.000
47310 Solidarnostne pomoči 3.600 15.691 15.410 8.762 435,9 101,8 179,1
47312 Preventivno zdravljenje 1.300 557 394 297 42,8 141,1 187,2

STROŠKI DELA POSREDNI - SKUPAJ 463.812 445.744 454.929 453.053 96,1 98,0 98,4

Konto STROŠKI DELA POSREDNI

 
 
Posredni stroški dela na ravni podjetja so nižji za 3,9 % oz. za 18.068 € v primerjavi z 
rebalansom PP 2010. V primerjavi z dosegom 2009 so nižji za 2 % oz. za 9.185 €. 
 
Neposredni + posredni stroški dela 
 

v EUR

Rebalans PP 2010 Doseg 2010 Doseg 2009 Doseg 2008 Indeks Indeks Indeks
1 2 3 4 5 = 2 / 1 6 = 2 / 3 7 = 2 / 4

STROŠKI DELA NEPOSREDNI + POSREDNI 5.690.045 5.683.523 5.659.575 5.802.392 99,9 100,4 98,0  
 
Skupni oz. posredni + neposredni stroški dela na ravni podjetja so v primerjavi z 
Rebalansom PP 2010 nižji za 0,1 % oz. za 6.522 €. V primerjavi z letom 2009 so skupni 
stroški dela na ravni podjetja za leto 2010 višji za 0,4 % oz. za 23.948 €. 
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Stroški na ravni podjetja 
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Posredni stroški dela na ravni podjetja so nižji za 3,9 % oz. za 18.068 € v primerjavi z 
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stroški dela na ravni podjetja za leto 2010 višji za 0,4 % oz. za 23.948 €. 
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Gibanje cen, količin in prihodka v letu 2010 
 
Za 5 % so bile od 1. 1. 2010 višje samo cene za pogrebno pokopališke storitve in 
najemnino grobov. Ostale cene se niso spreminjale. V preglednicah so opazne razlike pri 
povprečnih cenah, ki nastajajo zato, ker se povprečna cena računa kot kvocient letnega 
prihodka in prodane količine komunalne dobrine. Ker cene niso bile uveljavljene s 1. 1. 
2009, v 2010 pa so veljale celo leto, je povprečna cena za leto 2010 višja. 
 

4.2 Vodooskrba - prodane količine, cene in prihodek 
  
PRODANE KOLIČINE PITNE VODE v m3/leto 
 

1996 1998 2003 2006 2007 2008 2009 2010
Pitna voda ŠP 3.046.830 2.922.563 2.703.287 2.571.274 2.570.169 2.544.259 2.486.497 2.453.703
Pitna voda IP 2.284.003 2.079.601 1.442.121 1.368.993 973.931 1.014.444 820.318 791.162
Skupaj ŠP+IP 5.330.833 5.002.164 4.145.408 3.940.267 3.544.099 3.558.702 3.306.816 3.244.865  

 

 
 

 
GIBANJE POVPREČNIH CEN PITNE VODE  
 

v EUR

Oskrba z vodo 1996 1998 2003 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 0,1130 0,1262 0,2989 0,3446 0,3983 0,4651 0,4651 0,4661
Gospodarstvo 0,3249 0,3647 0,6026 0,6506 0,7224 0,8564 0,7842 0,7843
Skupaj 0,2038 0,2253 0,4046 0,4509 0,4874 0,5767 0,5443 0,5436  

 
 

PRČ KPV JAN - DEC 2010 Direktor      24/53 
 
 
 

 
 
PRIHODEK OD PRODAJE  VODE  
 

v SIT v EUR

2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010
Pitna voda ŠP 193.654.261 187.416.415 204.804.580 212.319.544 885.994 1.023.826 1.183.331 1.156.475 1.143.557
Pitna voda IP 208.242.272 196.188.121 199.337.713 213.440.661 890.672 703.523 868.812 643.293 620.478
Skupaj ŠP+IP 401.896.533 383.604.537 404.142.293 425.760.205 1.776.666 1.727.349 2.052.143 1.799.769 1.764.035  
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PRIHODEK OD PRODAJE  VODE  
 

v SIT v EUR

2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010
Pitna voda ŠP 193.654.261 187.416.415 204.804.580 212.319.544 885.994 1.023.826 1.183.331 1.156.475 1.143.557
Pitna voda IP 208.242.272 196.188.121 199.337.713 213.440.661 890.672 703.523 868.812 643.293 620.478
Skupaj ŠP+IP 401.896.533 383.604.537 404.142.293 425.760.205 1.776.666 1.727.349 2.052.143 1.799.769 1.764.035  
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4.3 Odvajanje odplak - prodane količine, cene in prihodek 
 
ODVEDENE KOLIČINE ODPLAK v m3/leto 
 

1996 1998 2003 2006 2007 2008 2009 2010
Odvaj. odplak ŠP 2.612.867 2.432.697 2.187.350 2.120.294 2.111.764 2.106.969 2.043.217 2.003.909
Odvaj. odplak IP 1.429.067 1.341.389 1.156.069 960.485 812.541 925.467 689.504 671.677
Skupaj  IP+ŠP 4.041.934 3.774.086 3.343.419 3.080.779 2.924.305 3.032.436 2.732.721 2.675.587  

 

 
 
OČIŠČENE KOLIČINE ODPLAK  v m3/leto 
 

1996 1998 2003 2006 2007 2008 2009 2010
OČIŠČENE ODPLAKE ŠP + IP 3.998.602 3.736.972 3.306.739 3.040.487 2.882.989 2.983.928 2.733.657 2.675.645  
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GIBANJE CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
 
GIBANJE POVPREČNIH CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPLAK S STORITVAMI 
 

v EUR

Odvajanje in čiščenje 1996 1998 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 14,96 16,74 32,06 32,55 0,1419 0,1720 0,2106 0,2106 0,2106
Gospodarstvo 23,27 26,07 55,91 51,23 0,2233 0,2571 0,2941 0,2941 0,2923
Povpr.cena odvaj. 17,90 20,05 39,06 38,03 0,1673 0,1957 0,2361 0,2317 0,2311
Čišč.odplak. 10,80 12,10 34,93 33,96 0,1619 0,1978 0,2581 0,6611 0,6635
Skupaj odvaj. in  storitve 48,76 47,86 0,2126 0,2385 0,2935 0,2717 0,2752
Čišč.odpl.in storitve 54,06 58,38 0,2258 0,3033 0,4353 0,7373 0,7261
Skup.odvaj. in čišč.in stor. 102,82 106,25 0,4385 0,5418 0,7289 1,0090 1,0013  

 

 
 
GIBANJE POVPREČNIH CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPLAK  BREZ STORITEV 
 

v EUR
Odvajanje in čiščenje odplak 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 0,0712 0,1246 0,1246 0,1246 0,1338 0,1358 0,1419 0,1720 0,2106 0,2106 0,2106
Gospodarstvo 0,1108 0,1988 0,1988 0,1988 0,2333 0,2138 0,2233 0,2571 0,2941 0,2941 0,2923
Povprečna cena odvajanja 0,0843 0,1489 0,1490 0,1502 0,1630 0,1587 0,1673 0,1957 0,2361 0,2317 0,2311

Povprečna cena čiščenja 0,0516 0,1029 0,1302 0,1417 0,1457 0,1417 0,1619 0,1978 0,2581 0,6611 0,6635  
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GIBANJE CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
 
GIBANJE POVPREČNIH CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPLAK S STORITVAMI 
 

v EUR

Odvajanje in čiščenje 1996 1998 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 14,96 16,74 32,06 32,55 0,1419 0,1720 0,2106 0,2106 0,2106
Gospodarstvo 23,27 26,07 55,91 51,23 0,2233 0,2571 0,2941 0,2941 0,2923
Povpr.cena odvaj. 17,90 20,05 39,06 38,03 0,1673 0,1957 0,2361 0,2317 0,2311
Čišč.odplak. 10,80 12,10 34,93 33,96 0,1619 0,1978 0,2581 0,6611 0,6635
Skupaj odvaj. in  storitve 48,76 47,86 0,2126 0,2385 0,2935 0,2717 0,2752
Čišč.odpl.in storitve 54,06 58,38 0,2258 0,3033 0,4353 0,7373 0,7261
Skup.odvaj. in čišč.in stor. 102,82 106,25 0,4385 0,5418 0,7289 1,0090 1,0013  

 

 
 
GIBANJE POVPREČNIH CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPLAK  BREZ STORITEV 
 

v EUR
Odvajanje in čiščenje odplak 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 0,0712 0,1246 0,1246 0,1246 0,1338 0,1358 0,1419 0,1720 0,2106 0,2106 0,2106
Gospodarstvo 0,1108 0,1988 0,1988 0,1988 0,2333 0,2138 0,2233 0,2571 0,2941 0,2941 0,2923
Povprečna cena odvajanja 0,0843 0,1489 0,1490 0,1502 0,1630 0,1587 0,1673 0,1957 0,2361 0,2317 0,2311

Povprečna cena čiščenja 0,0516 0,1029 0,1302 0,1417 0,1457 0,1417 0,1619 0,1978 0,2581 0,6611 0,6635  
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4.4 Odlaganje odpadkov 
 
PRIHODEK OD ODLAGANJA ODPADKOV 
 

v SIT v EUR

1999 2001 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010

Prihodki iz cene 14.140.000 14.989.679 52.530.094 52.306.415 218.271 218.204 216.847 215.193 0

Prihodki od storitev in ostali 117.471.000 144.866.820 140.136.291 157.863.231 658.752 691.189 911.313 1.121.270 68.500

Skupaj 131.611.000 159.856.499 192.666.385 210.169.646 877.022 909.393 1.128.160 1.336.463 68.500  
 

 
 

V letu 2010 smo prenehali z dejavnostjo odlaganja odpadkov, zato so podatki samo do 
leta 2009. Prihodek v letu 2010 je bil samo v višini 68.000 €, stroški pa so dosegli 
297.000 €. 

4.5 Pogrebno pokopališka dejavnost 
 
PRIHODEK V POGREBNO POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI  
 

v SIT v EUR

2000 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010

Prihodki iz cene 20.795.000 24.747.187 26.321.105 27.407.887 114.371 115.373 122.370 130.791 138.526
Prihodki od storitev in ostali 29.621.000 34.930.330 37.442.014 34.330.415 143.258 165.122 185.293 212.853 231.142
Skupaj 50.416.000 59.677.517 63.763.119 61.738.302 257.629 280.495 307.663 343.644 369.668  
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Cene so se za vse storitve PPD s 1. 1. 2010 povišale za 5 %. 
 
 

4.6 Oskrba s toploto 
 
PRODAJA IN NABAVA TOPLOTNE ENERGIJE v MWh/LETO  
 

1999 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 213.782 208.297 211.220 220.590 203.266 217.502 205.768 220.015
Gospodarstvo 127.242 112.830 116.649 113.995 110.415 111.635 102.038 107.960
SKUPAJ 341.024 321.127 327.869 334.585 313.681 329.137 307.807 327.974
Nabava 430.000 417.321 403.670 425.319 396.668 408.298 388.624 407.101
Ekon. izkoristek % 79,31 76,95 81,22 78,67 79,08 80,61 79,20 80,56  
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Cene so se za vse storitve PPD s 1. 1. 2010 povišale za 5 %. 
 
 

4.6 Oskrba s toploto 
 
PRODAJA IN NABAVA TOPLOTNE ENERGIJE v MWh/LETO  
 

1999 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 213.782 208.297 211.220 220.590 203.266 217.502 205.768 220.015
Gospodarstvo 127.242 112.830 116.649 113.995 110.415 111.635 102.038 107.960
SKUPAJ 341.024 321.127 327.869 334.585 313.681 329.137 307.807 327.974
Nabava 430.000 417.321 403.670 425.319 396.668 408.298 388.624 407.101
Ekon. izkoristek % 79,31 76,95 81,22 78,67 79,08 80,61 79,20 80,56  
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PRIHODEK OD PRODAJE TOPLOTE 
 

v EUR

2006 2007 2008 2009 2010
Skupaj ŠP 5.663.216 5.403.449 6.167.636 6.533.194 6.830.503
Skupaj IP 4.011.522 4.019.775 4.129.804 4.038.953 4.191.377
SKUPAJ 9.674.738 9.423.223 10.297.441 10.572.148 11.021.880  

 

 
  
 
PRIHODEK IZ CENE IN DELEŽI – oskrba s toplotno energijo 
 

v SIT v EUR

LETO 1999 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010
Skupaj ŠP 637.314.495 1.372.599.338 1.357.133.190 5.663.216 5.403.449 6.167.636 6.533.194 6.830.503
Skupaj IP 735.715.603 994.792.021 961.321.070 4.011.522 4.019.775 4.129.804 4.038.953 4.191.377
SKUPAJ 1.373.030.098 2.367.391.359 2.318.454.260 9.674.738 9.423.223 10.297.441 10.572.148 11.021.880
Delež ŠP v % 46,42 57,98 58,54 58,54 57,34 59,89 61,80 61,97
Delež IP v % 53,58 42,02 41,46 41,46 42,66 40,11 38,20 38,03  
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4.7 Oskrba z zemeljskim plinom 
 
PRODANE KOLIČINE ZEMELJSKEGA PLINA v Sm3/leto 
 

1999 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010
 Zemeljski plin ŠP 463.642 480.395 493.291 484.711 440.869 503.408 485.659 518.067
 Zemeljski plin IP 118.223 126.720 128.907 92.378 89.582 87.639 133.830 206.964
Skupaj ŠP+IP 581.865 607.115 622.198 577.089 530.451 591.047 619.489 725.031  

 

 
 
 
PRIHODEK OD ZEMELJSKEGA PLINA  
 

v SIT v EUR

1999 2001 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 16.334.555 31.544.575 35.032.748 44.253.213 184.665 201.374 255.561 279.268 298.269
Gospodarstvo 4.139.828 8.320.457 8.163.296 8.574.415 35.780 40.512 43.955 67.279 103.400
Skupaj 20.474.384 39.865.032 43.196.044 52.827.628 220.446 241.886 299.517 346.547 401.669  
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4.7 Oskrba z zemeljskim plinom 
 
PRODANE KOLIČINE ZEMELJSKEGA PLINA v Sm3/leto 
 

1999 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010
 Zemeljski plin ŠP 463.642 480.395 493.291 484.711 440.869 503.408 485.659 518.067
 Zemeljski plin IP 118.223 126.720 128.907 92.378 89.582 87.639 133.830 206.964
Skupaj ŠP+IP 581.865 607.115 622.198 577.089 530.451 591.047 619.489 725.031  

 

 
 
 
PRIHODEK OD ZEMELJSKEGA PLINA  
 

v SIT v EUR

1999 2001 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 16.334.555 31.544.575 35.032.748 44.253.213 184.665 201.374 255.561 279.268 298.269
Gospodarstvo 4.139.828 8.320.457 8.163.296 8.574.415 35.780 40.512 43.955 67.279 103.400
Skupaj 20.474.384 39.865.032 43.196.044 52.827.628 220.446 241.886 299.517 346.547 401.669  
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POVPREČNE CENE ZEMELJSKEGA PLINA  
 

v SIT v EUR

2000 2001 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010
Gospodinjstva 45,65 65,66 68,14 75,27 91,30 0,3810 0,4568 0,5077 0,5750 0,5757
Gospodarstvo 44,91 65,66 80,87 75,36 92,82 0,3873 0,4522 0,5016 0,5027 0,4996
Skupaj 45,51 65,66 70,23 75,29 91,54 0,3820 0,4560 0,5068 0,5594 0,5540  

 

 
 
 

5. AMORTIZACIJA IN NALOŽBE 
 

5.1 Amortizacija komunalne infrastrukture od 1995 do 2010 
 
AMORTIZACIJA NA RAVNI PODJETJA 
 

v EUR
2006 2007 2008 2009 2010

Polno obračunana 4.463.383 4.522.958 4.346.128 4.386.058 4.873.463
Popravek - odpis 1.987.761 2.637.606 2.155.383 1.547.307 1.595.514
Vkalkul. v stroške 2.475.622 1.885.352 2.187.063 2.838.751 3.277.949
Dejansko porabljena 2.699.962 2.829.236 2.516.821 1.928.246 4.193.456  
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AMORTIZACIJA VODOVOD 
 

v EUR

2006 2007 2008 2009 2010

Polno obračunana 1.119.508 1.039.998 1.053.151 1.073.406 973.095
Popravek - odpisana 876.849 991.922 856.343 707.926 807.168
Vkalk. v stroških 242.660 48.077 196.807 365.480 165.926

Dejansko porabljena  208.705 300.425 503.936 377.113 656.681  
 

 
 
AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURE DEJAVNOSTI ODVAJANJA ODPLAK 
 

v EUR

2006 2007 2008 2009 2010
Polno obračunana 460.011 597.768 533.454 538.748 591.458
Popravek - odpis 356.017 499.717 455.406 506.756 573.636
Vkalkulirana  v stroške 103.993 98.051 74.366 31.991 17.822

Dejansko porabljena 125.576 124.501 82.991 88.969 344.761
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AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURE DEJAVNOSTI ČIŠČENJE ODPLAK 
 

v EUR

2006 2007 2008 2009 2010
Polno obračunana 194.817 72.130 47.697 42.510 910.515
Popravek - odpis 194.817 71.673 47.697 42.510 434.039
Vkalkulirana  v stroške 0 457 0 0 476.476
Dejansko porabljena 1.855 62.880 251.588 8.530 652.989  

 

 
 
 
AMORTIZACIJA ČIŠČENJA BIOLOŠKIH SUBSTRATOV 
 

v EUR

2010
Polno obračunana 0
Popravek - odpis 0
Vkalkulirana  v stroške 413.272
Dejansko porabljena 353.459  
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AMORTIZACIJA POGREBNO-POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 
 

v EUR

2006 2007 2008 2009 2010

Polno obračunana 11.413 16.768 16.654 58.324 240.964
Popravek - odpisana 0 6.175 16.654 58.324 240.964
Vkalkulir.   v stroš. 11.413 10.593 0 0 0
Dejansko porabljena  6.461 7.400 7.154 14.640 16.289  

 

 
 
AMORTIZACIJA DALJINSKEGA OGREVANJA 
 

v EUR
2006 2007 2008 2009 2010

Polno obračunana 2.100.743 2.174.164 2.038.551 2.136.419 2.060.335
Popravek - odpis 100.038 695.506 310.073 0 -34.140
Vkalk. v stroških 2.000.705 1.478.658 1.728.478 2.136.419 2.094.474

Dejansko porabljena  2.228.664 2.086.349 1.343.553 1.039.919 2.014.405  
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AMORTIZACIJA POGREBNO-POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 
 

v EUR

2006 2007 2008 2009 2010

Polno obračunana 11.413 16.768 16.654 58.324 240.964
Popravek - odpisana 0 6.175 16.654 58.324 240.964
Vkalkulir.   v stroš. 11.413 10.593 0 0 0
Dejansko porabljena  6.461 7.400 7.154 14.640 16.289  

 

 
 
AMORTIZACIJA DALJINSKEGA OGREVANJA 
 

v EUR
2006 2007 2008 2009 2010

Polno obračunana 2.100.743 2.174.164 2.038.551 2.136.419 2.060.335
Popravek - odpis 100.038 695.506 310.073 0 -34.140
Vkalk. v stroških 2.000.705 1.478.658 1.728.478 2.136.419 2.094.474

Dejansko porabljena  2.228.664 2.086.349 1.343.553 1.039.919 2.014.405  
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AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURE DEJAVNOSTI OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 
 

v EUR
2006 2007 2008 2009 2010

Polno obrač. 31.163 42.559 51.903 51.903 43.247
Popravek - odpis 31.163 35.618 51.903 13.441 -8.759
Vkalkul. v stroške 0 6.941 0 38.461 52.006

Dejansko porabljena  4.402 36.371 0 47.289 56.697  
 

 
 
 

Stanje naprav zaradi pomanjkanja sredstev amortizacije infrastrukture postaja 
nevzdržno. Že nekaj let imamo zaradi dotrajanosti objektov in naprav povečano 
rast stroškov vzdrževanja in odprav okvar ter povečanje števila okvar in trajanja 
motene oskrbe uporabnikov.  
 
Zaradi neustreznih cen na področju vodnih dejavnosti in zemeljskega plina nikoli nismo 
uspeli oblikovati potrebna sredstva za amortizacijo infrastrukture. Izjema je samo oskrba 
s toploto, ki se je uspela približati oblikovanju polne amortizacije. V preteklih letih smo 
zaradi nedoseganja ustreznih cen odpisovali amortizacijo infrastrukture, kot je razvidno 
iz prejšnjih tabel. Vendar je to samo računovodska »telovadba«, ki ima slabe posledice za 
stanje infrastrukture. 
Če v prihodnosti ne pride do oblikovanja polne stroškovne cene in rednega 
oblikovanja polne amortizacije, ne bo več mogoče zagotavljati zanesljive oskrbe. 
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Nabavna, sedanja in odpisana vrednost KPV IN DEJAVNOSTI ZA LETO 2010 
 

v 000 EUR 2000 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 101.775 123.297 128.553 132.118 139.750 150.419
Popravek vrednosti 65.340 85.227 88.344 90.519 94.121 99.668
Sedanja vrednost 36.435 38.069 40.209 41.599 45.629 50.751
Koeficient odpisanosti 0,64 0,69 0,69 0,69 0,67 0,66
Koeficient neodpisanosti 0,36 0,31 0,31 0,31 0,33 0,34  
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Oskrba s toplotno energijo 
 

v 000 EUR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 39.957 44.400 48.718 48.754 52.434 57.687 68.915 70.036 71.521 73.742 80.113
Popravek vrednosti 22.547 26.448 30.659 32.090 36.561 40.935 52.427 54.007 54.995 56.118 61.921
Sedanja vrednost 17.411 17.952 18.059 16.664 15.873 16.752 16.488 16.029 16.526 17.624 18.191
Koeficient odpisanosti 0,56 0,60 0,63 0,66 0,70 0,71 0,76 0,77 0,77 0,76 0,77
Koeficient neodpisanosti 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,29 0,24 0,23 0,23 0,24 0,23  
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AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURE DEJAVNOSTI OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 
 

v EUR
2006 2007 2008 2009 2010

Polno obrač. 31.163 42.559 51.903 51.903 43.247
Popravek - odpis 31.163 35.618 51.903 13.441 -8.759
Vkalkul. v stroške 0 6.941 0 38.461 52.006

Dejansko porabljena  4.402 36.371 0 47.289 56.697  
 

 
 
 

Stanje naprav zaradi pomanjkanja sredstev amortizacije infrastrukture postaja 
nevzdržno. Že nekaj let imamo zaradi dotrajanosti objektov in naprav povečano 
rast stroškov vzdrževanja in odprav okvar ter povečanje števila okvar in trajanja 
motene oskrbe uporabnikov.  
 
Zaradi neustreznih cen na področju vodnih dejavnosti in zemeljskega plina nikoli nismo 
uspeli oblikovati potrebna sredstva za amortizacijo infrastrukture. Izjema je samo oskrba 
s toploto, ki se je uspela približati oblikovanju polne amortizacije. V preteklih letih smo 
zaradi nedoseganja ustreznih cen odpisovali amortizacijo infrastrukture, kot je razvidno 
iz prejšnjih tabel. Vendar je to samo računovodska »telovadba«, ki ima slabe posledice za 
stanje infrastrukture. 
Če v prihodnosti ne pride do oblikovanja polne stroškovne cene in rednega 
oblikovanja polne amortizacije, ne bo več mogoče zagotavljati zanesljive oskrbe. 
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Nabavna, sedanja in odpisana vrednost KPV IN DEJAVNOSTI ZA LETO 2010 
 

v 000 EUR 2000 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 101.775 123.297 128.553 132.118 139.750 150.419
Popravek vrednosti 65.340 85.227 88.344 90.519 94.121 99.668
Sedanja vrednost 36.435 38.069 40.209 41.599 45.629 50.751
Koeficient odpisanosti 0,64 0,69 0,69 0,69 0,67 0,66
Koeficient neodpisanosti 0,36 0,31 0,31 0,31 0,33 0,34  

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

v 
00

0 
E

U
R

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

Nabavna, sedanja in odpisana vrednost KPV

2000 2003 2004 2005 2006 2010

 
 
Oskrba s toplotno energijo 
 

v 000 EUR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 39.957 44.400 48.718 48.754 52.434 57.687 68.915 70.036 71.521 73.742 80.113
Popravek vrednosti 22.547 26.448 30.659 32.090 36.561 40.935 52.427 54.007 54.995 56.118 61.921
Sedanja vrednost 17.411 17.952 18.059 16.664 15.873 16.752 16.488 16.029 16.526 17.624 18.191
Koeficient odpisanosti 0,56 0,60 0,63 0,66 0,70 0,71 0,76 0,77 0,77 0,76 0,77
Koeficient neodpisanosti 0,44 0,40 0,37 0,34 0,30 0,29 0,24 0,23 0,23 0,24 0,23  
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Oskrba z vodo 
 

v 000 EUR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 18.766 20.507 22.615 22.644 24.353 26.223 31.327 31.568 31.772 34.876 39.329
Popravek vrednosti 9.830 11.332 12.876 13.633 15.615 17.709 23.268 23.998 24.486 25.505 27.848
Sedanja vrednost 8.936 9.175 9.740 9.011 8.738 8.514 8.058 7.570 7.286 9.371 11.481
Koeficient odpisanosti 0,52 0,55 0,57 0,60 0,64 0,68 0,74 0,76 0,77 0,73 0,71
Koeficient neodpisanosti 0,48 0,45 0,43 0,40 0,36 0,32 0,26 0,24 0,23 0,27 0,29  

 

 
 
Čiščenje  odplak 
 

v 000 EUR 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 4.954 6.743 6.765 7.036 1.482
Popravek vrednosti 1.913 2.095 2.284 2.521 508
Sedanja vrednost 3.041 4.648 4.482 4.515 974
Koeficient odpisanosti 0,39 0,31 0,34 0,36 0,34
Koeficient neodpisanosti 0,61 0,69 0,66 0,64 0,66  
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Odvajanje odplak 
 

v 000 EUR 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 14.073 16.342 17.708 18.918 24.699
Popravek vrednosti 5.711 6.019 6.358 6.725 8.405
Sedanja vrednost 8.362 10.322 11.350 12.194 16.294
Koeficient odpisanosti 0,41 0,37 0,36 0,36 0,34
Koeficient neodpisanosti 0,59 0,63 0,64 0,64 0,66  
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Oskrba z vodo 
 

v 000 EUR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 18.766 20.507 22.615 22.644 24.353 26.223 31.327 31.568 31.772 34.876 39.329
Popravek vrednosti 9.830 11.332 12.876 13.633 15.615 17.709 23.268 23.998 24.486 25.505 27.848
Sedanja vrednost 8.936 9.175 9.740 9.011 8.738 8.514 8.058 7.570 7.286 9.371 11.481
Koeficient odpisanosti 0,52 0,55 0,57 0,60 0,64 0,68 0,74 0,76 0,77 0,73 0,71
Koeficient neodpisanosti 0,48 0,45 0,43 0,40 0,36 0,32 0,26 0,24 0,23 0,27 0,29  

 

 
 
Čiščenje  odplak 
 

v 000 EUR 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 4.954 6.743 6.765 7.036 1.482
Popravek vrednosti 1.913 2.095 2.284 2.521 508
Sedanja vrednost 3.041 4.648 4.482 4.515 974
Koeficient odpisanosti 0,39 0,31 0,34 0,36 0,34
Koeficient neodpisanosti 0,61 0,69 0,66 0,64 0,66  
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Odvajanje odplak 
 

v 000 EUR 2003 2004 2005 2006 2010
Nabavna vrednost 14.073 16.342 17.708 18.918 24.699
Popravek vrednosti 5.711 6.019 6.358 6.725 8.405
Sedanja vrednost 8.362 10.322 11.350 12.194 16.294
Koeficient odpisanosti 0,41 0,37 0,36 0,36 0,34
Koeficient neodpisanosti 0,59 0,63 0,64 0,64 0,66  
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Programi naložb, obnov in posodobitev na ravni podjetja za leto 2010 
 

v EUR

PIM-i  oz. STM
1 2 3 4=3/2

Oskrba s toplotno energijo
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 28.957 12.979 44,8
2. Naložbe v infrastrukturo - OSKRBA S TOPLOTO 2.094.474 2.014.405 96,2
3. Naložbe v infrastrukturo - DALJINSKO HLAJENJE 57.419 98.175 171,0

Skupaj 2.180.850 2.125.559 97,5

Oskrba z zemeljskim plinom
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 2.338 5.265 225,1
2. Naložbe v infrastrukturo 52.007 56.697 109,0

Skupaj 54.345 61.961 114,0

Oskrba z vodo
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 12.317 11.289 91,7
2. Naložbe v infrastrukturo 171.294 656.681 383,4

Skupaj 183.612 667.970 363,8

Odvajanje odplak
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 41.799 86.371 206,6
2. Naložbe v infrastrukturo 17.822 344.761 1.934,5

Skupaj 59.621 431.132 723,1

Čiščenje odplak + CČN
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 2.519 6.814 270,6
2. Naložbe v infrastrukturo 476.476 652.989 137,0

Skupaj 478.995 659.804 137,7

Čiščenje bioloških substratov
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 0 7.144
2. Naložbe v infrastrukturo 413.272 353.459 85,5

Skupaj 413.272 360.603 87,3

VO-KA Vzdrževanje
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 16.415 8.882 54,1

Skupaj 16.415 8.882 54,1

PE Pokopališče
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 8.747 385 4,4
2. Naložbe v infrastrukturo 0 16.289

Skupaj 8.747 16.674 190,6

Strokovne službe - SKS,FRS,SE,ROP,VPD
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 77.295 57.154 73,9
2. Naložbe v infrastrukturo 553 0 0,0

Skupaj 77.848 57.154 73,4

Služba za investicijski inženiring
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 8.665 4.780 55,2

Skupaj 8.665 4.780 55,2

Kemijsko biološka tehnologija
1. Naložbe v osnovna sredstva podjetja 8.286 2.657 32,1

Skupaj 8.286 2.657 32,1

C =A + B Celoten program na ravni podjetja (1+2) 3.490.655 4.397.175 126,0

A Osnovna sredstva podjetja 207.338 203.720 98,3
A Najemnina za infrastrukturo 3.283.317 4.193.456 127,7

IndeksRealizacija januar - 
december 2010

Rebalans PP 2010 - 
planirana poraba 2010

 
 
V letu 2010 smo iz vira najemnine za uporabo infrastrukture investirali 4,1 mio €, v 
osnovna sredstva podjetja smo vložili 203 tisoč €, tako da celoten program v letu 2010 
znaša 4,4 mio €. 
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OBRAČUNANA, ZNIŽANA IN PORABLJENA AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURE 2010  
 

Dejavnost Polna obrač. Najemnina Porabljena Razlika naj.v Prenos v Prenos iz
amortiz. 2010 v stroških najemnina stroš. in por. 2011 2009
oz. najemnina (41301) v letu 2010 najemnine

2010 2010
1 2 3 4 5=3-4 6=5 7 8 = 6 - 7

Oskrba  s toplotno energijo 2.060.335 2.094.474 2.014.405 80.070 80.070 697.440 -617.370
Oskrba  z hladilno energijo 51.117 57.419 98.175 -40.756 -40.756 -104.716 63.960
Oskrba  s plinom 43.247 52.006 56.697 -4.690 -4.690 -20.998 16.308
Oskrba  z vodo 973.095 165.926 656.681 -490.755 -490.755 -644.367 153.612
Odvajanje odplak 591.458 17.822 344.761 -326.939 -326.939 -56.484 -270.455
Čiščenje odplak 910.515 476.476 652.989 -176.513 -176.513 -391.700 215.187
Čišč.biološ.substratov 0 413.272 353.459 59.813 59.813 -72.299 132.112
Pokopal.-pogreb.dejavnost 240.964 0 16.289 -16.289 -16.289 -39.269 22.980
Strokovne službe 2.732 553 0 553 553 4.427 -3.873

Skupaj 4.873.463 3.277.949 4.193.456 -915.507 -915.507 -627.967 -287.540

Razlika oz. 
povečanje oz. 
zmanjšanje

 
 

Polno obračunana amortizacija infrastrukture na ravni podjetja znaša 4,9 mio € in je v 
stroških vkalkuliranih 67,3 % oz. 3,3 mio €.  
Dejanska poraba sredstev amortizacije infrastrukture je bila po posameznih 
organizacijskih enotah višja od vkalkuliranih stroškov amortizacije infrastrukture (razen 
pri dejavnosti oskrbe s toplotno energijo). 
 
Negativni prenos iz leta 2010 v leto 2011 se je povišal za 288 tisoč €. 
 
Negativen prenos oz. načrtovano izvedbo sredstev iz leta 2010 v poslovno leto 2011: 
  

- dejavnost oskrbe z hladilno energijo → - 41 tisoč €, 
- dejavnost oskrbe s plinom → - 5 tisoč €, 
- dejavnost oskrbe z vodo → - 491 tisoč €, 
- dejavnost odvajanja odplak → - 327 tisoč €, 
- dejavnost čiščenja odplak → - 177 tisoč €, 
- pokopališko – pogrebna dejavnost → - 16 tisoč €. 

 
Negativen prenos amortizacije infrastrukture v leto 2011 znaša skupaj – 916 tisoč €. 
 
Pozitiven prenos oz. načrtovano izvedbo sredstev iz leta 2010 v poslovno leto 2011: 
 

- dejavnost oskrbe s toplotno energijo → 80 tisoč €, 
- dejavnost čiščenja bioloških substratov → 60 tisoč €, 
- strokovne službe → 0,5 tisoč €. 
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OBRAČUNANA, ZNIŽANA IN PORABLJENA AMORTIZACIJA KPV  
 

Dejavnost Prenos Polna obrač. AM Porabljena Razlika Prenos v Prenos iz
amortizacije amortiz. 2010 viški amotizacija obračunano 2011 2009

iz 2009 (76800) v 2010 porabljeno
2010

1 2 3 4 5 6=3-5 7=2+6 8 9 = 7 - 8
Oskrba s toplotno energijo -235.122 32.902 11.176 21.725 -213.397 -235.122 21.725

Oskrba s plinom 6.680 2.757 5.265 -2.508 4.172 6.680 -2.508

EN - Vzdrževanje 242.655 20.074 0 1.803 18.272 260.927 242.655 18.272

Oskrba z vodo 37.573 24.750 11.289 13.461 51.034 37.573 13.461

Odvajanje odplak -67.637 31.530 86.371 -54.841 -122.478 -67.637 -54.841

Čiščenje odplak 13.159 3.694 6.814 -3.120 10.038 13.159 -3.120

Odlagališče 5.212 1.263 0 0 1.263 6.475 5.212 1.263

VO-KA Vzdrževanje 33.400 16.927 8.882 8.045 41.446 33.400 8.045

Čišč. Biološ.substratov 0 795 7.144 -6.349 -6.349 0 -6.349

Pokop.-pogreb.dejavnost -16.891 9.526 385 9.141 -7.750 -16.891 9.141

Strokovne službe -92.536 86.459 13 64.591 21.869 -70.668 -92.536 21.869

Skupaj -73.508 230.677 13 203.720 26.957 -46.551 -73.508 26.957

Razlika oz. 
povečanje 

oz. 
zmanjšanje

 
 
Negativen prenos amortizacije podjetja v leto 2011 imajo: 
 

- dejavnost oskrbe s toplotno energijo → - 213 tisoč €, 
- dejavnost odvajanja odplak → - 122 tisoč €, 
- dejavnost čiščenje bioloških substratov → - 6 tisoč €, 
- pokopališko - pogrebna dejavnost → - 8 tisoč €, 
- strokovne službe → - 71 tisoč €. 

 
Pozitiven prenos oz. načrtovano izvedbo sredstev iz leta 2010 v poslovno leto 2011 ima: 

- dejavnost oskrbe s plinom → 4 tisoč €, 
- dejavnost EN – vzdrževanje → 261 tisoč €, 
- dejavnost oskrbe z vodo → 51 tisoč €, 
- dejavnost čiščenja odplak → 10 tisoč €, 
- dejavnost odlagališča → 6 tisoč €, 
- dejavnost VO-KA vzdrževanje → 41 tisoč €. 

 
Negativen prenos amortizacije podjetja v leto 2010 znaša skupaj - 47 tisoč €. 
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5.2 Program naložb do leta 2023 
 
V okviru priprave strateškega dokumenta KPV »Gospodarjenje s komunalno 
infrastrukturo v obdobju 2010 – 2023« smo za področje vodooskrbe temeljito novelirali 
dolgoročno strategijo obnov in naložb v vodooskrbni sistem, izdelan leta 2000. Rezultati 
analize so pokazali, da bi bilo v tem obdobju nujno potrebno obnoviti 151,5 km 
cevovodov, vrednost obnove pa bi znašala cca. 16.900.000 €. Prav tako bi bilo potrebno 
obnoviti vodooskrbne objekte, ocena vrednosti investicije znaša 1.100.000 €. Skupaj bi 
bilo potrebno iz vira amortizacije do leta 2023 v obnovo vodooskrbnega sistema vložiti 
cca. 18.000.000 € oziroma vsako leto 1.385.000 € (13 let). Iz podatkov je lepo razvidno, 
kako velik je prepad med potrebami in razpoložljivimi sredstvi za obnove 
obstoječega vodooskrbnega sistema. 
 
Pri infrastrukturi daljinskega ogrevanja bi bilo potrebno v naslednjih letih vlagati 
najmanj vrednost polno obračunane amortizacije, tj. 11. mio €, sicer bo težko zagotavljati 
zanesljivo oskrbo.  
Poseben zalogaj bo ureditev sistema DO Topolšice, na katerem je potrebno zgraditi TPP 
Pohrastnik in del dodatnega toplovoda v naselju, kar bo omogočilo širjenje turistično 
zdravstvenih kapacitet in s tem odpiranje novih delovnih mest.  
 
Izvajanje zgoraj navedenega plana naložb bo odvisno od višine sprejete cene za 
vodne dejavnosti. Prav tako je od tega odvisna kvaliteta oskrbe s komunalnimi 
dobrinami in storitvami v Šaleški dolini.  
 
 

6. FINANCE IN LIKVIDNOST 
 
KREDITNE OBVEZNOSTI 
 
KPV je v preteklem obdobju za naložbe v obstoječo in novo infrastrukturo najemalo 
kredite (cca. 15 mio €), ki so imeli vire za vračilo v amortizaciji in prispevkih za razširjeno 
reprodukcijo. 31. 12. 2008 so viri PRR usahnili, lastniki pa niso mogli zagotoviti drugih, 
znatne obveznosti so ostale podjetju. Nekateri krediti so celo najeti za poplačilo 
dokumentacije za kohezijske projekte, ker je predvideni vir PRR usahnil. V obdobju 
2001-2010 je bilo odplačanih za 9.618.451 € glavnic in stroškov kreditov. 
 
Odplačila glavnic in stroškov dolgoročnih, kratkoročnih in blagovnih kreditov: 
 

Leto Odplačilo kreditov
Leto 2001 137.636
Leto 2002 169.609
Leto 2003 199.556
Leto 2004 394.983
Leto 2005 517.152
Leto 2006 588.439
Leto 2007 774.053
Leto 2008 1.467.111
Leto 2009 2.119.808
Leto 2010 3.250.103
Skupaj 9.618.451  
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Predvideno odplačilo kreditov: 
 
V obdobju 2011-2023 znaša predvideno odplačilo glavnic ter obresti dolgoročnih kreditov 
in kratkoročnih blagovnih kreditov 10.099.243 €. 

 
Leto Odplačilo kreditov

Predvideno odplačilo 2011 2.742.200
Predvideno odplačilo 2012 1.591.730
Predvideno odplačilo 2013 974.112
Predvideno odplačilo 2014 670.804
Predvideno odplačilo 2015 659.301
Predvideno odplačilo 2016 644.733
Predvideno odplačilo 2017 568.716
Predvideno odplačilo 2018 478.571
Predvideno odplačilo 2019 472.670
Predvideno odplačilo 2020 459.495
Predvideno odplačilo 2021 421.134
Predvideno odplačilo 2022 315.304
Predvideno odplačilo 2023 100.474
Skupaj 10.099.243  
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ZAMUDNE OBRESTI 
 
Odhodki za zamudne obresti: 
 

Leto
2001 0 1.398 1.398
2002 54 969 1.023
2003 0 153 153
2004 749 281 1.030
2005 1.986 345 2.331
2006 2.623 1.345 3.968
2007 10.321 3.648 13.970
2008 54.466 20.128 74.594
2009 29.285 12.807 42.092
2010 2.470 2.134 4.603

Skupaj 101.953 43.208 145.162

Obračunane zamudne obresti dobavitelja 
Termoelektarna Šoštanj d.o.o.

Ostale obračunane 
zamudne obresti 

Skupaj
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Gibanje zapadlih in nezapadlih obveznosti KPV v letu 2010 
 

Datum Zapadle obveznosti brez ZO Zapadle + nezapadle obveznosti z ZO
09.03.2009 1.915.471 5.394.775
07.09.2009 566.870 2.858.871
04.01.2010 697.202 3.157.749
01.02.2010 757.934 3.205.882
01.03.2010 714.588 3.831.225
06.04.2010 688.298 3.045.419
03.05.2010 512.497 3.076.345
07.06.2010 372.364 2.831.510
05.07.2010 617.298 2.914.346
02.08.2010 688.003 2.930.954
06.09.2010 978.790 3.082.614
04.10.2010 952.486 2.464.226
02.11.2010 972.976 2.765.507
06.12.2010 904.303 3.159.969
31.12.2010 1.063.932 3.715.522  
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Preglednica prikazuje gibanje likvidnosti v letu 2009 in 2010. V mesecu marcu 2009 smo 
imeli za 1,9 mio € zapadlih obveznosti in cca. 3,4 mio € nezapadlih obveznosti, skupaj 
cca. 5,4 mio € vseh obveznosti. Do januarja 2010 smo znižali zapadle obveznosti na cca. 
0,7 mio €, nezapadle na 2,45 mio €, vse obveznosti pa na 3,157 mio €.  
Konec leta 2010 znašajo zapadle obveznosti 1,06 mio €, nezapadle pa 2,65 mio €, skupaj 
3,7 mio €.  
 
Bistveno zmanjšanje zapadlih obveznosti, redno poplačilo obveznosti do bank, 
zaposlenih, davkov in prispevkov, večine materialov in storitev dobaviteljem, ter 
zmanjšanje ravni obveznosti od 5,4 mio € na 3,7 mio € dokazuje, da so ukrepi 
varčevanja in zelo zaostrena disciplina pri naročanju dali dobre rezultate. 
 
 

PRIKAZ TERJATEV 

Preglednica Pregled terjatev do kupcev po zapadlosti od leta 2007 do leta 2010 nam 
pokaže sliko terjatev na presečiščne datume 31. 12. določenega leta. 
Stolpec 1 vsebuje vse odprte terjatve, zapadle in nezapadle, sporne in nesporne. Med 
sporne terjatve uvrščamo vse terjatve, ki prekoračijo rok plačila ter 60 dni po roku 
plačila. Praviloma je ta del terjatev v tožbah na sodišču. Če od terjatev v stolpcu 1 
odštejemo zbir terjatev starejših od termina valuta + 60 dni dobimo znesek nespornih 
terjatev v stolpcu 8.  
 
Tabela 1  

Terjatve po zapadlosti po 
letih

Terjatve do kupcev -  
brez popravka 

vrednosti

Indeks 
povečanja 

po letih

Nezapadle 
terjatve

Indeks 
povečanja 

po letih Zapadle terjatve

Indeks 
povečanja 

po letih

Terjatve do 
kupcev  - s 
popravkom 

vrednosti

Indeks 
povečanja 

po letih

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stanje 31.12.2010 6.890.679,07 1,13 2.848.826,36 1,27 4.041.852,71 1,04 4.490.999,11 1,04
Stanje 31.12.2009 6.106.046,61 0,94 2.234.766,20 0,74 3.871.280,41 1,10 4.337.544,54 0,92
Stanje 31.12.2008 6.527.159,39 1,19 3.016.885,43 1,41 3.510.273,96 1,05 4.700.120,37 1,28
Stanje 31.12.2007 5.483.272,19 1,00 2.136.087,64 1,00 3.347.184,55 1,00 3.661.343,96 1,00  

V naslednji tabeli so prikazane vse terjatve do proračunskih uporabnikov lastnikov 
podjetja. Ker smo do konca leta 2009 smatrali, da terjatve do proračunskih uporabnikov 
niso sporne, nismo oblikovali popravka vrednosti terjatev. Za leto 2010 smo le oblikovali 
popravek vrednosti terjatev iz naslova ostalih obveznosti (prispevki za razširjeno 
reprodukcijo) na zahtevo revizijske hiše Renoma, d. o. o. 
 
Tabela 2 

Terjatve do kupcev 
PRORAČUNSKI 

UPORABNIKI po zapadlosti 
po letih

Terjatve do kupcev 
PRORAČUNSKI 

UPORABNIKI -  brez 
popravka vrednosti

Indeks 
povečanja 

po letih

Nezapadle terjatve - 
PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI

Indeks 
povečanja 

po letih

Zapadle terjatve - 
PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI

Indeks 
povečanja 

po letih

Terjatve do kupcev 
PRORAČUNSKI 

UPORABNIKI - s 
popravkom 
vrednosti

Indeks 
povečanja 

po letih

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stanje 31.12.2010 1.453.638,78 1,63 703.809,25 3,19 749.829,53 1,12 982.496,03 1,11
Stanje 31.12.2009 891.938,53 0,93 220.561,48 0,38 671.377,05 1,76 884.169,49 0,93
Stanje 31.12.2008 955.316,76 2,06 573.193,87 4,11 382.122,89 1,18 945.895,71 2,04
Stanje 31.12.2007 463.084,58 1,00 139.495,44 1,00 323.589,14 1,00 463.084,58 1,00  
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S stališča likvidnosti lahko rečemo, da se je situacija bistveno izboljšala. Vendar ta 
rezultat še ne zagotavlja dokončnega izhoda iz težke finančne situacije podjetja.  
Novi viri za poplačilo obveznosti iz PRR v proračunih niso zagotovljeni, tudi niso 
zagotovljeni viri za novogradnje in prav tako ni realizirano povišanje cen na vodnih 
dejavnostih.  
Ob dejstvu, da bo tudi v prihodnosti potrebno redno servisirati vse obveznosti, usoda 
novih virov pa je še vedno negotova oz. niso zagotovljeni, z gotovostjo rečemo, da bodo 
tudi v naslednjih dveh letih zelo omejena sredstva za vlaganje v obnove in posodobitve 
infrastrukture in sredstva podjetja. Če se bo takšna situacija nadaljevala dalj časa, bo to 
zagotovo znižalo standard oskrbe uporabnikov.  
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7. VARČEVALNI UKREPI 
 
Varčevanje pri različnih stroških: 
 
Analiza porabe električne energije KPV za obdobje 2006 - 2010 - količinsko in stroškovno 
 

Leto → 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Naziv

odj.mesta
Distribucija toplotne energije 4.857.057 4.659.286 4.088.674 3.657.209 3.737.758 358.708 420.689 379.258 348.774 332.773
Oskrba z zemeljskim plinom 1.169 1.314 1.511 2.044 0 116 147 168 227 0
Oskrba z vodo 825.962 829.217 807.436 812.607 842.426 76.520 90.182 87.344 90.331 87.090
Odvajanje odplak 64.865 101.084 135.546 123.134 132.210 8.769 12.954 15.697 16.205 15.937
Čiščenje odplak 980.269 2.322.732 2.040.044 2.331.625 2.284.723 65.490 175.184 153.403 159.505 139.929
Odlaganje odpadkov 0 0 0 0 0 4.628 5.571 4.930 5.404 5.880
Čiščenje in predelava bio.substratov 0 0 0 0 0 0 0 0 26.305 20.694
Pokopališko pogrebna dejavnost 53.846 36.127 43.833 42.934 61.276 4.133 4.033 4.917 4.992 3.921
Strokovne službe 73.241 86.046 85.751 84.094 89.767 8.949 11.817 10.837 11.303 11.792
Komunalno podjetje Velenje 6.856.409 8.035.806 7.202.795 7.053.647 7.148.160 527.313 720.577 656.552 663.046 618.016

Poraba Strošek
(kWh) €
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Gibanje vrednosti izhodiščnih plač 
 

Zap. Datum Znesek % povečanja Dodatek k Strošek dela Število Inflacija 
št. spremembe izhodiščne plače v EUR izh. plače osnovni plači v KPV v EUR zaposlenih v KPV v %/leto
1 1.1.2011 455,89 1,01300 5.577.088 2,6
2 1.1.2010 450,04 1,01488 5.683.523 201 1,9
3 1.1.2009 443,44 1,01989 5.659.575 213 1,8
4 1.7.2008 434,79 1,02291 5.802.392 218
5 1.1.2008 425,05 1,03305 226 2,1
6 1.7.2007 411,45 1,02999 5.516.081 228 5,6
7 1.1.2007 399,47 1,13464 230
8 1.7.2006 352,07 1,01999 dodatek 57,63 5.051.169 224 2,8
9 1.1.2006 345,17 0,00000 dodatek 57,63 222
10 1.7.2005 345,17 1,02230 dodatek 30,09 4.717.836 214
11 1.1.2005 337,64 dodatek 30,10 208  

 
Rast od 1. 1. 2006 do 1. 1. 2011, 1,350 

Rast od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2011, 1,147 
 
 

8. KADRI IN STANDARDI 
 
 
V velikih, razvojno usmerjenih podjetjih trdijo, da so kadri najbolj vreden del podjetja. 
V letu 2007 je bilo v Komunalnem podjetju Velenje maksimalno število 231 zaposlenih 
delavcev. V letu 2008 se je število zaposlenih zmanjšalo na 219, v letu 2009 pa se je 
število zaposlenih zmanjšalo še za 6 delavcev, kar na dan 31. 12. 2009 znaša 213 
delavcev. Od leta 2007 se je tako število zaposlenih znižalo za 28 (2 zaposlena na podlagi 
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individualne pogodbe in 26 zaposlenih na podlagi kolektivne pogodbe). Na dan 31. 12. 
2010 je bil v Komunalnem podjetju Velenje zaposlen 201 delavec.  
Znižanje stroška v mesecu januarju 2011 zaradi manjšega števila zaposlenih torej znaša 
70.286,76 €. V primeru, da bi bilo stanje zaposlenih na dan 31. 1. 2011 231 delavcev, bi 
strošek delovne sile znašal okoli 501.106,00 €, kar bi na letnem nivoju pomenilo več kot 
6, 1 mio € pri strošku dela (PP 2011 predvideva ta strošek v višini 5.570.000). Torej je 
doseženo zmanjšanje stroškov dela za dobrih 530.000 €. 
 
Iz spodnje tabele je razvidno primerjalno število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe v 
podjetju na dan 31. 12. 2009 ter 31. 12. 2010. 
 
 31. 12. 2009 31. 12. 2010 
 
Stop. izobr. moški ženske SKUPAJ moški ženske  SKUPAJ 

I. 12 O 12 10 0 10 
II.  2 2  4 2 1 3 
III. 6 0  6 7 0 7 
IV. 45 2 47 41 2 43 
V. 43 21 64 39 20 59 
VI. 29 12 41 24 12 36 
VII 16 20 36 18 22 40 

VIII.    2  1  3 2 1 3 
SKUPAJ 155 58 213 143 58 201 
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IZRABA DELOVNEGA ČASA – OBRAČUNSKO LETO 2010 
 

Breme podjetja 

Opis 

URE 2009          
od 1.1. do 

31.12. 

URE 2010          
od 1.1. do 

31.12. 

INDEKS 
10/09        

od 1.1. do 
31.12. 

8 Preventiva 1.100 1.088 98,91 
9 Krvodajalec 2. dan 352 572 162,50 

22 Redno delo 347.725 338.629 97,38 
27 Nadurno delo 10.258 10.668 104,00 
29 Letni dopust 42.973 42.088 97,94 
30 Izredni plačan dopust 1.152 864 75,00 
31 Prazniki 11.587 9.494 81,94 
40 Študijski dopust 1.064 712 66,92 
44 Letni dopust - lanski 14.201 13.015 91,65 
51 Poškodba na delu, poti 100% 1.288 544 42,24 
53 Poškodba izven dela 80% 2.360 1.496 63,39 
54 Bolniška do 30 dni 90% 8.808 8.993 102,10 
55 Poškodba izven dela 80% - 3. oseba       

  SKUPAJ 442.868 428.163 96,68 

          

Refundacije 

Opis 

URE 2009          
od 1.1. do 

31.12. 

URE 2010      
od 1.1. do 

31.12. 

INDEKS 
10/09        

od 1.1. do 
31.12. 

790 Pošk., nastale pri akt. iz 18. čl. zak. 334 0  
39 Vojaške vaje, sodišče, gasilska akcija 115 110 95,65 
58 Poškodba izven dela nad 30 dni 80% 1.656 1.224 73,91 
59 Očetovski dopust 128 432 337,50 
61 Porodniška 3.920 3.120 79,59 
64 Nega,spremstvo 80% 1.332 816 61,26 
65 Krvodajalec 1. dan 100% 552 588 106,52 
71 Bolezen nad 30 dni 90% 6.164 6.580 106,75 
90 Invalidnina 1.044 164 15,71 

184 Poškodba na delu nad 30 dni 100% 636 160 25,16 
  SKUPAJ 15.889 13.194 83,04 
 
Iz podatkov zgornjih dveh tabel je razvidno, da je bilo v podjetju v letu 2010 opravljenih 
manj ur kot v letu 2009; razlog je manjše število zaposlenih. Nekoliko so porasle bolniške 
odsotnosti, kar je razlog predvsem v dejstvu, da smo staro-mlad kolektiv. To pomeni, da 
kolektiv, grobo rečeno, sestavlja skupina mlajših in skupina starejših sodelavcev. 
Zadovoljujoč je podatek, da je za več kot 50 % manj poškodb na delu, za skoraj 40 % 
manj pa tudi poškodb izven dela. 
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STANDARDI 
 
Zunanja presoja usklajenosti poslovanja Komunalnega podjetja Velenje z ISO standardi 
je potekala 14. oktobra 2010. Za standard kakovosti ISO 9001:2009 je bila izvedena 
obnovitvena prehodna presoja, za standard ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 in za 
standard vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001:2007 pa sta bili izvedeni 
redni presoji. Zahteve standarda ISO 9001:2009 so bile upoštevane v celoti, brez 
opustitev. Presojo je izvajal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Presojo so 
izvajali štirje presojevalci. Vodja presojevalske skupine je bil mag. Zoran Svetec.  
 
Iz števila neskladij je razvidno, da so delovni in drugi postopki zelo redko neskladni s 
standardi. To pomeni, da se organizacijski predpisi spoštujejo in zastavljeni cilji dejansko 
dosegajo, kar je glavni namen standardov. 
 
Na področju sistema kakovosti se z izvajanjem procesov dosegajo rezultati v okviru 
planiranih ciljev, odstopanja se analizirajo skozi poročila o analizi podatkov in izvajajo se 
tudi ustrezni ukrepi za doseganje ciljev, spremljani skozi korektivne ukrepe. Procesi se 
izvajajo učinkovito. Splošni zaključek je, da podjetje svoj sistem vodenja kakovosti 
uspešno izvaja, vzdržuje in izboljšuje. 
 
 

9. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 
 
Kljub pomanjkanju sredstev in zmanjšanju števila zaposlenih je oskrba uporabnikov v 
letu 2010 potekala redno in kakovostno; to pomeni, da ni bilo zaradi odprave okvar in 
napak daljših prekinitev dobave. Na večini naprav so bili izvedeni letni remonti, najdaljši 
s tridnevno prekinitvijo je bil uspešno opravljen na sistemu daljinskega ogrevanja.  
 
Gospodarska kriza se je dotaknila tudi poslovanja Komunalnega podjetja Velenje in je že 
tako zaostrene pogoje, zaradi pomanjkanja virov sredstev, samo še zaostrila. 
 
S 1. 1. 2010 je bila infrastruktura prenesena iz KPV na lastnike podjetja, občine. Med 
lastniki in KPV je sklenjena najemna pogodba. Ker podjetje zaradi prenizkih cen ni moglo 
zbrati dovolj sredstev za polno najemnino v višini 4.873.463 €, je le-ta z aneksom k 
pogodbi zmanjšana na 3.3 mio €. 
Za anuitete in nujne naložbe, za katere je vir najemnina (3.283.000 €), je podjetje 
porabilo 4.100.000 €. Razlika je likvidnostni primanjkljaj, ki ga bo v bližnji prihodnosti 
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cen. Tako ostajajo cene vodooskrbe in odvajanja odplak na nivoju doseženih iz leta 2007, 
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Med letom je nastalo tudi nekaj nepredvidenih stroškov; omenjamo samo dva največja. 
Lastniki niso zagotovili sredstev za zapiranje odlagališča komunalnih odpadkov. Ta 
strošek v višini 297.000 € je povrnjen le delno, tj. samo 68.500 €. Pogodba o vzdrževanju 
je bila podpisana po sprejemu rebalansa. Zato ta primanjkljaj sredstev ni mogel biti 
planiran.  
Drugi večji strošek v višini cca. 250.000 € je nastal zaradi odločitve na pobudo civilne 
iniciative, da se na odlagališču preneha s kompostiranjem blata iz čistilnih naprav. Blato 
odstranjujemo sedaj tako, da se vozi v Avstrijo. Kompostiranje blata bi bilo za cca. 
100.000 €/leto cenejše, kar na daljši rok predstavlja znatna sredstva. 
 
Ustvarjeni so znatni prihodki s tržnimi storitvami (PIM 1027) v višini cca. 1,3 mio €.  
Podjetje je prevzelo anuitete, ki so imele vir za odplačilo v prispevkih RR, ki so usahnili z 
dnem 31. 12. 2009. Lastniki niso mogli zagotoviti sredstev za plačilo teh anuitet iz 
proračuna.  
 
Iz preteklih let je ostal znaten likvidnostni primanjkljaj, ki delno ni imel kritja v virih 
(anuitete iz vira RR, stroški dokumentacije za kohezijske projekte).   
 
S prenosom infrastrukture na lastnike-občine se je podbilančni primanjkljaj na 
dejavnostih v višini 2.400.000 € konvertiral v dolgoročne terjatve podjetja do lastnikov. 
Primanjkljaj je nastal zaradi večjega obsega vrednosti investicij od razpoložljivih sredstev 
v obdobju 1. 1. 1993 do 31. 12. 2009.  
 
Obveznosti podjetja so zmanjšane iz 5,3 mio € na 3,7 mio €. Zapadle obveznosti so 
zmanjšane iz 1.915 mio € na dan 9. 3. 2009 na 1.064 mio EUR, dne 31.12.2010.  
 
Povečan je popravek vrednosti terjatev (planirano 0,342 mio €, doseg je 0,369 mio €). 
Obveznosti do bank, električna energija, komunikacijske storitve, osebni dohodki in 
večina dobaviteljev je plačana v roku, delu dobaviteljev pa se je plačevalo z zamudo, zato 
so zaračunavali zamudne obresti.  
 
Zmanjšalo se je število zaposlenih iz 213 na 201 delavca (v letu 2008 in 2009 od 
maksimalno 231 na 218 delavcev). Zato je strošek dela, kljub porastu osnovnih plač za 
0,5 % - dodatek za delovno dobo, za 2 % manjši kot v letu 2008.  
 
Kljub resni finančni krizi smo nadaljevali dela pri pripravi projektov vodooskrbe, 
odvajanja in čiščenja, ki bodo sofinancirani s strani RS, EU in lokalnih skupnosti.   
 
Na dan 31. 12. 2009 je prenehalo obratovati odlagališče odpadkov. Odkupljeni so vsi 
objekti rejcev malih živali, razen društvenega doma.  
 
Poslovno leto 2010 smo, kljub težkim pogojem, zaključili z minimalnim primanjkljajem 
57.000 €, pa vendar, upoštevaje pogoje poslovanja, uspešno.  
 
Varčevalni ukrepi v podjetju so dali rezultate, ki se kažejo v izboljšanju likvidnosti in 
zmanjšanju stroškov. S tržnimi dejavnostmi smo pridobili lep prihodek, ki je olajšal 
pomanjkanje prihodka zaradi prenizkih cen na posameznih dejavnostih. Z ozirom na 
težke pogoje poslovanja, dobro oskrbo, obseg naložb, obseg opravljenega dela z manj 
sodelavci, lahko ugotovimo, da smo izpolnili zastavljene cilje in poslanstvo podjetja.  
 
Razmere poslovanja, zakonske zahteve in zaostanki pri naložbah v obnove in posodobitve 
ter potrebe po gradnji nove infrastrukture nujno narekujejo povečanje prihodkov. 
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Podjetje je v zadnjih treh letih izvedlo večino možnih varčevalnih ukrepov, tako je skoraj 
do konca izčrpalo možnosti zmanjševanja stroškov. Zato je edini možni ukrep, ki bo 
zagotovil zadosti sredstev, povišanje cen na potrebno stroškovno raven ali subvencije 
občine.  
V primeru, da do zvišanja cen ne pride v kratkem času, bo predvsem na vodnih 
dejavnostih sledila nezanesljiva in čedalje manj kakovostna oskrba.  
 
Na koncu naj dodam še premislek v zvezi z zakonodajo in predpisi ter splošno situacijo v 
družbi, ki nas sili v vse več administriranja, namesto da bi se delovni čas izkoriščal za 
proizvodna dela, ki prinašajo in ustvarjajo novo vrednost. Zakonska zahteva za prenos in 
najem infrastrukture je tudi lep primer, ki je povzročil dodatno administriranje in s tem 
tudi nove, neproduktivne stroške.  
 
Skupščini in nadzornemu svetu se zahvaljujem za opravljeno delo, podporo in usmeritve 
pri poslovanju v letu 2010. 
 
Zaposlenim sodelavcem se zahvaljujem za zavzeto in strokovno delo ter njihovo 
pripadnost podjetju.  
 
 

Komunalno podjetje Velenje – uporabnikom, okolju in zaposlenim  
prijazno podjetje. 

 
 
 
 

Direktor Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. 
Marijan Jedovnicki, univ.dipl.inž.kem.  
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