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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 107/10)  in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik 
MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na … seji, dne ………, 

sprejel 

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE  ZA LETO 2010 

1. člen 

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

I.   SKUPAJ PRIHODKI  30.688.138 EUR 
TEKOČI PRIHODKI  28.381.798 EUR 
70 DAVČNI PRIHODKI  22.466.691 EUR 
  700 Davki na dohodek in dobiček  16.331.287 EUR 
  703 Davki na premoženje  5.547.307 EUR 
  704 Domači davki na blago in storitve  588.097 EUR 
71 NEDAVČNI PRIHODKI  5.915.107 EUR 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  4.356.056 EUR 
  711 Takse in pristojbine  9.455 EUR 
  712 Globe in druge denarne kazni  137.470 EUR 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  230.825 EUR 
  714 Drugi nedavčni prihodki  1.181.301 EUR 
72 KAPITALSKI PRIHODKI   515.498 EUR 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   46.380 EUR 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   469.118 EUR 
73 PREJETE DONACIJE  303.735 EUR 
  730 Prejete donacije iz domačih virov  303.735 EUR 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI  1.478.166 EUR 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  1.143.816 EUR 
  741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  334.349 EUR 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  8.941 EUR 
  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij  8.941 EUR 
 
II.    ODHODKI  30.887.455 EUR  
40 TEKOČI ODHODKI  8.449.296 EUR 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  2.450.007 EUR 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  420.421 EUR 
  402 Izdatki za blago in storitve  5.299.480 EUR 
  403 Plačila domačih obresti  234.387 EUR 
  409 Rezerve  45.000 EUR 
41 TEKOČI TRANSFERI  11.032.872 EUR 
  410 Subvencije  20.537 EUR 



 

 
  

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  5.260.782 EUR 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  1.279.493 EUR 
  413 Drugi tekoči domači transferi  4.472.061 EUR 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  9.587.367 EUR 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  9.587.367 EUR 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  1.817.921 EUR 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,   
    ki niso proračunski uporabniki  48.243 EUR 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  1.769.678 EUR  
 
III.    PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I.–II.)  ‐ 199.318 EUR  
 
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  12.055 EUR  
  750 Prejeta vračila danih posojil   12.055 EUR 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  500 EUR  
  441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  500 EUR 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   
   SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)  11.555 EUR  
 
C RAČUN FINANCIRANJA 
  
VII.  ZADOLŽEVANJE  1.500.000 EUR  
      500 Domače zadolževanje   1.500.000 EUR 
VIII. ODPLAČILA DOLGA  1.311.796 EUR  
      550 Odplačila domačega dolga   1.311.796 EUR 
IX.  POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)  441 EUR  
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‐VIII.)   188.204 EUR  
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‐VIII.‐IX.=‐III.)  199.318 EUR 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja) in 
posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) so priloge tega odloka in se 
objavijo na spletni strani občine. 

2. člen 

Sredstva na računih proračuna iz leta 2010 v znesku 104.649 EUR se prenesejo v proračun Mestne občine Velenje 
za leto 2011. 

3. člen 

Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2010 je bilo 19.116 EUR. 

4. člen 

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



 

 
  

   

    župan Mestne občine Velenje 

   Bojan KONTIČ 

Številka:  403-02-0002/2011-441 

Datum:    

  
 

ŽUPAN 

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

Velenje, 31.3.2011  

   župan Mestne občine Velenje 

   Bojan KONTIČ, s.r.  

  

 

 



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE 
ZA LETO 2010

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivKonto

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 665830.688.13846.696.61852.572.785
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 888228.381.79832.186.80534.443.093
DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)70 999022.466.69122.635.69924.953.968
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK700 10110116.331.28716.247.00016.247.000
Dohodnina7000 10110116.331.28716.247.00016.247.000
DAVKI NA PREMOŽENJE703 1021025.547.3075.459.3285.459.328
Davki na nepremičnine7030 1091095.015.3574.604.8284.604.828
Davki na premičnine7031 003.37200
Davki na dediščine in darila7032 18418494.82951.50051.500
Davki na promet nepremičnin in na f inančno premoženje7033 5454433.749803.000803.000
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE704 6318588.097929.3713.247.640
Davki na posebne storitve7044 414116.79441.20041.200
Drugi davki na uporabo blaga in storitev7047 6418571.302888.1713.206.440
DRUGI DAVKI706 00000
NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)71 62625.915.1079.551.1069.489.125
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA710 911534.356.0564.773.9152.846.482
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki7100 33973.7003.700
Prihodki od obresti7102 323312.08937.36437.166
Prihodki od premoženja7103 921554.343.8714.732.8512.805.616
TAKSE IN PRISTOJBINE711 21219.45546.10046.100
Upravne takse in pristojbine7111 21219.45546.10046.100
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI712 157157137.47087.40087.400
Globe in druge denarne kazni7120 157157137.47087.40087.400
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV713 155202230.825149.158114.319
Prihodki od prodaje blaga in storitev7130 155202230.825149.158114.319
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI714 26181.181.3014.494.5336.394.824
Drugi nedavčni prihodki7141 26181.181.3014.494.5336.394.824
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)72 77515.4987.827.2177.803.217
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV720 4446.3801.070.0001.070.000
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov7200 4446.0761.070.0001.070.000
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev7203 0030400
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG721 00000
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 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivKonto

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV722 77469.1186.757.2176.733.217
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov7220 244058.64124.0000
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč7221 66410.4776.733.2176.733.217
PREJETE DONACIJE (730+731+732)73 155289303.735196.341105.100
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV730 155289303.735196.341105.100
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb7300 156285299.321191.927105.100
Prejete donacije in darila od domačih f izičnih oseb7301 10004.4144.4140
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE731 00000
DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ732 00000
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)74 23141.478.1666.486.25510.221.375
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ740 36161.143.8163.202.5067.300.317
Prejeta sredstva iz državnega proračuna7400 3012824.3642.703.7406.801.551
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov7401 8080319.452398.766398.766
Prejeta sredstva iz javnih skladov7403 000100.000100.000
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE741 1011334.3493.283.7492.921.058
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko7412 000530.400530.400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko7413 0001.591.7951.229.104
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije7416 2929334.3491.161.5541.161.554
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)78 008.94100
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ787 008.94100
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij7870 008.94100
II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 665730.887.45546.906.41453.845.949
TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)40 861098.449.2969.832.2917.738.402
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM400 97932.450.0072.527.5902.628.376
Plače in dodatki4000 98912.081.4932.123.4552.284.166
Regres za letni dopust4001 979588.64591.81593.393
Povračila in nadomestila4002 9089153.120169.939172.550
Sredstva za delovno uspešnost4003 8113962.79977.26645.189
Sredstva za nadurno delo4004 9917142.10242.65924.663
Drugi izdatki zaposlenim4009 9726021.84822.4568.415
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST401 9295420.421456.860444.669
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 9294194.462211.558207.389
Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 9294155.790169.672165.113
Prispevek za zaposlovanje4012 92851.3191.4321.554
Prispevek za starševsko varstvo4013 92902.1972.3992.428
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Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivKonto

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU4015 939866.65471.79968.185
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE402 821215.299.4806.500.2194.364.557
Pisarniški in splošni material in storitve4020 7599787.9051.052.793793.681
Posebni material in storitve4021 8911426.26929.38122.990
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 95117511.084540.106435.893
Prevozni stroški in storitve4023 98979466.861474.65147.704
Izdatki za službena potovanja4024 636333.09352.24152.648
Tekoče vzdrževanje4025 892362.188.6022.446.176928.747
Poslovne najemnine in zakupnine4026 75139102.628137.59873.873
Kazni in odškodnine4027 9915.90015.90016.000100
***Davek na izplačane plače4028 0001.81711.359
Drugi operativni odhodki4029 67581.167.1391.749.4561.997.562
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI403 94116234.387249.622202.800
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 98426108.188110.31825.400
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 9171126.198139.304177.400
REZERVE409 464645.00098.00098.000
Splošna proračunska rezervacija4090 00053.00053.000
Proračunska rezerva4091 10010045.00045.00045.000
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)41 857911.032.87213.032.43313.935.529
SUBVENCIJE410 503020.53741.37168.260
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 503020.53741.37168.260
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM411 961155.260.7825.507.9784.582.756
Družinski prejemki in starševska nadomestila4111 9910433.30033.59032.000
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 93328262.037282.82080.000
Štipendije4117 100031.14031.1400
Drugi transferi posameznikom4119 961104.934.3055.160.4284.470.756
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM412 82991.279.4931.553.6321.297.478
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 82991.279.4931.553.6321.297.478
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI413 75564.472.0615.929.4527.987.035
Tekoči transferi občinam4130 000200200
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja4131 100148524.199524.199354.100
Tekoči transferi v javne sklade4132 875225.71029.65149.550
Tekoči transferi v javne zavode4133 89933.694.7274.159.7013.961.804
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 196227.4241.215.7013.621.381
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO414 00000
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)42 47369.587.36720.300.08426.855.156

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV420 47369.587.36720.300.08426.855.156
Nakup zgradb in prostorov4200 4348430.7101.010.117904.500
Nakup prevoznih sredstev4201 00017.19631.500
Nakup opreme4202 1725236.0031.410.489946.149
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 8534790.163105.90226.017
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 37163.163.9208.629.13219.454.383
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 76943.039.7393.994.5213.233.547
Nakup zemljišč in naravnih bogastev4206 63961.123.7331.779.1651.176.060
Nakup nematerialnega premoženja4207 10047.43171.14771.299150
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 441321.431.9523.282.2631.082.850
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)43 49341.817.9213.741.6065.316.862
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI431 10148.243496.7153.596.370
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 76448.24363.8391.203.870
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000432.8762.392.500
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM432 551031.769.6783.244.8911.720.492
Investicijski transferi občinam4320 297761.332215.12980.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 561041.708.3463.029.7621.640.492
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(I. - II.)(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI)

9516-199.318-209.796-1.273.164

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)75 17317312.0556.9666.966
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL750 17317312.0556.9666.966
Prejeta vračila danih posojil - od f inančnih institucij7503 17317312.0556.9666.966
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV751 00000
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE752 00000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   (440+441+442+443)44 2250030.50030.000
DANA POSOJILA440 00030.00030.000
Dana posojila f inančnim institucijam4403 00030.00030.000
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB441 10005005000
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin4410 10005005000
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE442 00000
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. 
PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V

443 00000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -49-5011.555-23.534-23.034

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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VII. ZADOLŽEVANJE  (500)50 1001001.500.0001.500.0001.500.000
DOMAČE ZADOLŽEVANJE500 1001001.500.0001.500.0001.500.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah5001 001.500.00000
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih5003 0001.500.0001.500.000
VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550)55 995701.311.7961.329.533230.200
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA550 995701.311.7961.329.533230.200
Odplačila kreditov poslovnim bankam5501 1003.556672.152675.36118.900
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 98303639.644654.172211.300
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NARAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1-2441-62.863-26.398
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 11015188.204170.4671.269.800
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 9516199.318209.7961.273.164
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1006265.12165.121104.207

 C. RAČUN FINANCIRANJA



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE 
ZA LETO 2010

1000 OBČINSKI SVET v EUR
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PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

OBČINSKI SVET1000 8283469.890572.719563.600
POLITIČNI SISTEM01 8279280.003342.628353.900
Politični sistem0101 8279280.003342.628353.900
Dejavnost občinskega sveta01019001 8680242.293282.045303.900
Sejnine - Svet M OV100001001 967259.85062.14783.000
Drugi operativni odhodki4029 967259.85062.14783.000

Sejnine - odbori, komisije Sveta M OV100001002 10011716.85316.90914.400
Drugi operativni odhodki4029 10011716.85316.90914.400

Refundacije100001003 959813.38614.11313.700
Drugi operativni odhodki4029 959813.38614.11313.700

Objave in oglasi100001004 94521.1761.2502.250
Pisarniški in splošni material in storitve4020 94521.1761.2502.250

Reprezentanca100001005 93791.6211.7502.050
Pisarniški in splošni material in storitve4020 92751.5281.6552.050
Drugi operativni odhodki4029 99094950

Delovanje skupin članov sveta100001006 697165.43994.80091.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 807940.65850.98451.550
Posebni material in storitve4021 99083830
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 90926.5407.2357.100
Tekoče vzdrževanje4025 872321.0461.198450
Poslovne najemnine in zakupnine4026 65635.4228.2938.600
Drugi operativni odhodki4029 1001717.0047.0074.100
Nakup opreme4202 22224.32519.63720.000
Nakup nematerialnega premoženja4207 10003623630

Financiranje političnih strank100001007 928883.96991.07695.200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 928883.96991.07695.200

Koordinator za enake možnosti100001009 00001.500
Drugi operativni odhodki4029 00001.500

Izvedba in nadzor volitev in referendumov01019002 627537.71060.58350.000
Volitve in referendumi100001008 627537.71060.58350.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 11759.0009.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10007947940
Izdatki za službena potovanja4024 00013.94714.000
Poslovne najemnine in zakupnine4026 100133.6243.62427.000
Drugi operativni odhodki4029 100033.21733.2180

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ03 689721.35931.28222.000

1000 OBČINSKI SVET
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Mednarodno sodelovanje in udeležba0302 689721.35931.28222.000
Mednarodno sodelovanje občin03029002 689721.35931.28222.000
Sodelovanje s partnerskimi mesti100003001 689721.35931.28222.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10030010.19510.1963.400
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 0000300
Izdatki za službena potovanja4024 00003.000
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10008.5548.5540
Drugi operativni odhodki4029 81442.6103.2326.000
Drugi transferi posameznikom4119 000300300
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0009.0009.000

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE04 92111131.978143.398118.850
Kadrovska uprava0401 1005225.7375.7371.100
Vodenje kadrovskih zadev04019001 1005225.7375.7371.100
Priznanja in nagrade100004001 1005225.7375.7371.100
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10005.7375.7370
Drugi operativni odhodki4029 00001.100

Druge skupne administrativne službe0403 92107126.241137.661117.750
Obveščanje domače in tuje javnosti04039001 775316.90621.92931.800
M aterialni stroški - Svet M OV100004002 775316.90621.92931.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 744514.25019.27031.800
Tekoče vzdrževanje4025 9902582590
Drugi operativni odhodki4029 10002.3992.4000

Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 94127109.335115.73285.950
Občinski in državni prazniki100004003 9112963.36669.76249.300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 9913435.54035.75326.500
Prevozni stroški in storitve4023 3636218600600
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10002.1792.1800
Drugi operativni odhodki4029 9714925.42926.12917.100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0001.1001.100
Tekoči transferi v javne zavode4133 0004.0004.000

50 let Velenja100004004 10012545.96945.97036.650
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100040.16140.1610
Prevozni stroški in storitve4023 10002642640
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10008488480
Drugi operativni odhodki4029 100134.6964.69736.650

LOKALNA SAMOUPRAVA06 574424.31142.93155.150
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni0601 100914.4304.4314.850
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti06019002 100914.4304.4314.850

1000 OBČINSKI SVET
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Skupnost občin Slovenije100006001 100914.4304.4314.850
Drugi operativni odhodki4029 100914.4304.4314.850

Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 524019.88138.50050.300
Delovanje ožjih delov občin06029001 524019.88138.50050.300
Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti100006002 827911.04313.50014.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10009259260
Poslovne najemnine in zakupnine4026 78577.84210.09713.800
Drugi operativni odhodki4029 000200200
Nakup opreme4202 10002.2762.2770

Sejnine - sveti KS in MČ100006003 60348.83814.70026.000
Drugi operativni odhodki4029 60348.83814.70026.000

Prireditve v krajevnih in četrtnih skupnostih100006004 00010.30010.300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 00000
Drugi operativni odhodki4029 00010.30010.300

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST08 988912.23912.48013.700
Policijska in kriminalistična dejavnost0802 988912.23912.48013.700
Prometna varnost08029001 9817111.48211.7226.700
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu100008001 9817111.48211.7226.700
Pisarniški in splošni material in storitve4020 91512.4292.6684.800
Drugi operativni odhodki4029 1001.1908.3298.329700
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100344114111.200
Investicijski transferi javnim zavodom4323 10003133140

Notranja varnost08029002 100117577587.000
Sosvet za izboljšanje varnosti občanov100008002 100117577587.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10042582587.000
Nakup opreme4202 10005005000

1000 OBČINSKI SVET
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ŽUPAN2000 85133378.192443.433283.400
POLITIČNI SISTEM01 82107235.301288.501220.100
Politični sistem0101 82107235.301288.501220.100
Dejavnost župana in podžupanov01019003 82107235.301288.501220.100
Nagrade nepoklicnih funkcionarjev200001002 1008865.03465.23574.000
Povračila in nadomestila4002 000100100
Izdatki za službena potovanja4024 000502.000
Drugi operativni odhodki4029 1009065.03465.08571.900

Reprezentanca200001003 849735.06841.99136.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 839734.74541.66736.000
Drugi operativni odhodki4029 10003233240

Objave in oglasi200001004 75123135.199181.275110.100
Pisarniški in splošni material in storitve4020 74124132.604178.127107.100
Drugi operativni odhodki4029 82862.5943.1483.000

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE04 92226142.891154.93263.300
Druge skupne administrativne službe0403 92226142.891154.93263.300
Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 92226142.891154.93263.300
Promocijska dejavnost, pokroviteljstva200004001 92226142.891154.93263.300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 9822266.55367.83530.000
Prevozni stroški in storitve4023 1001.6584.9734.974300
Izdatki za službena potovanja4024 000200200
Poslovne najemnine in zakupnine4026 811334.0014.9603.000
Drugi operativni odhodki4029 9718529.63030.58216.000
Drugi transferi posameznikom4119 000200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 7922228.85036.69613.000
Tekoči transferi občinam4130 000200200
Tekoči transferi v javne zavode4133 000400400
Nakup nematerialnega premoženja4207 10008.8848.8850

2000 ŽUPAN
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NADZORNI ODBOR3000 100322.3142.3147.300
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 100322.3142.3147.300
Fiskalni nadzor0203 100322.3142.3147.300
Dejavnost nadzornega odbora02039001 100322.3142.3147.300
Dejavnost Nadzornega odbora300002001 100322.3142.3147.300
Drugi operativni odhodki4029 100322.3142.3147.300

3000 NADZORNI ODBOR
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URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV4001 68785.449.0918.010.8766.955.145
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 9413617.55418.70012.900
Urejanje na področju fiskalne politike0202 9413617.55418.70012.900
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 9413617.55418.70012.900
Stroški plači lnega prometa400102001 9413617.55418.70012.900
Drugi operativni odhodki4029 9413617.55418.70012.900

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ03 112.272176.027400.000
Mednarodno sodelovanje in udeležba0302 112.272176.027400.000
Mednarodno sodelovanje občin03029002 112.272176.027400.000
M ednarodni projekti400103001 112.272176.027400.000
Izdatki za službena potovanja4024 10101.0741.0660
Nakup opreme4202 000107.926200.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000100.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 211.19867.035100.000

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE04 7558297.985397.762510.900
Informatizacija uprave0402 412321.21451.87890.700
Informacijska infrastruktura04029001 412421.17251.17890.000
E - občina400104001 412421.17251.17890.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1053.42533.42465.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 97031320
Tekoče vzdrževanje4025 10003.8253.8270
Drugi operativni odhodki4029 10006.1786.1810
Nakup opreme4202 100317.7137.71425.000

Elektronske storitve04029002 6642700700
E - občina400104002 6642700700
Tekoče vzdrževanje4025 6642700700

Druge skupne administrativne službe0403 8066276.772345.884420.200
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem04039003 8066276.772345.884420.200
Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki400104003 58588.92015.50015.500
Drugi operativni odhodki4029 58588.92015.50015.500

Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori400104004 941285.8996.3004.600
Tekoče vzdrževanje4025 941285.8996.3004.600

Vzdrževanje objektov KS400104005 7654161.201211.984300.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10007877880
Tekoče vzdrževanje4025 1004317.05417.05440.000
Nakup opreme4202 1032.22222.27370.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00030.726180.000

4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV
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Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 1000127.772127.7730
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10013413.36813.37010.000

Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov400104006 90101100.752112.000100.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1004710.61110.61322.600
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10011524.34424.34621.200
Prevozni stroški in storitve4023 100048480
Tekoče vzdrževanje4025 10010921.74121.74220.000
Drugi operativni odhodki4029 1001074.5874.5884.300
Nakup opreme4202 00001.600
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00010.24220.300
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 100039.42039.4210
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.00010.000

Odškodnine400104008 000100100
Kazni in odškodnine4027 000100100

LOKALNA SAMOUPRAVA06 89823.006.3973.396.6353.659.900
Dejavnost občinske uprave0603 89823.006.3973.396.6353.659.900
Administracija občinske uprave06039001 93922.873.4823.082.6603.132.400
Plače400106001 98932.316.0512.370.1002.487.550
Plače in dodatki4000 100901.670.5511.670.5521.860.250
Regres za letni dopust4001 989867.33268.90068.900
Povračila in nadomestila4002 9393115.756125.000125.000
Sredstva za delovno uspešnost4003 8015056.23370.14937.500
Sredstva za nadurno delo4004 10021440.53640.53718.900
Drugi izdatki zaposlenim4009 9743120.23620.8424.700
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 9292157.405171.000171.000
Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 9292126.103137.000137.000
Prispevek za zaposlovanje4012 92921.0681.1601.160
Prispevek za starševsko varstvo4013 92921.7781.9401.940
Premije ko lektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU4015 949659.05263.02061.200

Pisarniški in splošni material in storitve, poštne storitve400106002 847574.58089.056100.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 746139.42753.41965.000
Posebni material in storitve4021 98039400
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 9910034.91735.39935.000
Drugi operativni odhodki4029 10001981980

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura400106003 8412510.99913.0508.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 8412510.99913.0508.800

Reprezentanca uprave400106004 24241.4826.2006.200
Pisarniški in splošni material in storitve4020 22211.2996.0176.200
Drugi operativni odhodki4029 10001831830

Zalozniške, tiskarske, oglaševalske, prevajalske storitve, fotokopiranje400106005 36362.3796.6006.600
Pisarniški in splošni material in storitve4020 36362.3796.6006.600
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Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme400106006 6464116.943182.500182.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1002997.4727.4732.500
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10006606620
Tekoče vzdrževanje4025 763849.91865.471130.000
Drugi operativni odhodki4029 100022.15122.1510
Nakup opreme4202 00050.00050.000
Nakup nematerialnega premoženja4207 100036.74236.7430

Telekomunikacijske storitve400106007 979650.73552.25052.900
Pisarniški in splošni material in storitve4020 000200200
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 989348.94250.14452.600
Tekoče vzdrževanje4025 1001.7941.7941.795100
Nakup opreme4202 0001110

Posebni material in storitve400106008 951262.5102.6302.000
Posebni material in storitve4021 951262.5102.6302.000

Prevozni stroški in storitve400106009 10010910.89310.90010.000
Prevozni stroški in storitve4023 10010910.89310.90010.000

Vzdrževanje službenih vozil400106010 848716.52619.75019.100
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100658658658100
Prevozni stroški in storitve4023 848415.86818.99218.900
Tekoče vzdrževanje4025 000100100

Službena potovanja400106011 909014.24415.90015.900
Izdatki za službena potovanja4024 909014.24415.90015.900
Drugi operativni odhodki4029 00000

Strokovno izobraževanje zaposlenih400106012 595614.66924.75526.000
Drugi operativni odhodki4029 595614.66924.75526.000

Delo zunanjih sodelavcev400106013 9216270.90977.33143.700
Pisarniški in splošni material in storitve4020 7709.73112.7000
Drugi operativni odhodki4029 9514061.17864.63143.700

Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu400106014 9516216.22417.00010.000
Drugi operativni odhodki4029 9516216.22417.00010.000

Revizije400106015 0001.0001.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 0001.0001.000

Drugi materialni stroški400106016 981803.2323.2881.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 981562.8062.8611.800
Drugi operativni odhodki4029 10004274270

Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1400106017 9112198.995109.14082.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 9612460.77263.21449.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 8110133.26640.96533.000
Tekoče vzdrževanje4025 10004.6314.6340
Drugi operativni odhodki4029 10003263270

Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3400106018 746921.89829.46031.600
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Pisarniški in splošni material in storitve4020 65648.71513.43313.700
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 827413.18316.02717.900

Počitniške kapacitete400106019 8210130.21137.00030.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1002559.1979.1983.600
Posebni material in storitve4021 97040410
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1001315.7695.7714.400
Tekoče vzdrževanje4025 96451.1651.2112.600
Poslovne najemnine in zakupnine4026 86868621.0001.000
Drugi operativni odhodki4029 100857.6377.6679.000
Nakup opreme4202 941735.5415.9123.200
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0006.2006.200

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami400106026 00014.75014.750
Plače in dodatki4000 00014.75014.750

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 4225132.915313.975527.500
Najemnine in zakupnine400106020 737310.06713.70013.700
Poslovne najemnine in zakupnine4026 737310.06713.70013.700

Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave400106021 1001875.6115.6123.000
Tekoče vzdrževanje4025 1001875.6115.6123.000

Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1400106022 19516.05886.465300.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10001.2141.2150
Tekoče vzdrževanje4025 1008112.15312.15515.000
Drugi operativni odhodki4029 10005695700
Nakup opreme4202 10001351350
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00064.390277.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 25251.9878.0008.000

Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme400106023 515065.283127.398130.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10003713720
Tekoče vzdrževanje4025 48444.4329.19810.000
Nakup opreme4202 515060.480117.828120.000

Nabava in vzdrževanje druge opreme400106024 575732.52157.50057.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10001.0481.0490
Tekoče vzdrževanje4025 2363081.3245.000
Nakup prevoznih sredstev4201 00015.00015.000
Nakup opreme4202 788331.16540.12737.500

Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3400106025 14143.37423.30023.300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 99043440
Tekoče vzdrževanje4025 27273.33112.45612.500
Nakup opreme4202 000800800
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00010.00010.000

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 100114470.266472.388414.294
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 100114470.266472.388414.294
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Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039001 9811335.93836.58431.724
Civilna zaščita400107001 9811829.45530.09025.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100576296301.100
Posebni material in storitve4021 100012.33012.3310
Tekoče vzdrževanje4025 1002391.1961.196500
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10001071070
Drugi operativni odhodki4029 1001939.6649.6645.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100702.0002.0002.850
Nakup opreme4202 85333.5304.16210.550
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00005.000

Opazovanje, obveščanje, alarmiranje400107002 99651.2931.3002.000
Tekoče vzdrževanje4025 99651.2931.3002.000

Sredstva zvez400107003 1001021.6771.6801.650
Nakup opreme4202 1001021.6771.6801.650

Civilna obramba400107004 0000100
Nakup opreme4202 0000100

Dotacije za delovanje (najemnine)400107013 1001183.5143.5142.974
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001183.5143.5142.974

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 100114434.328435.804382.570
Gasilska zveza Velenje400107005 10010013.60013.60013.600
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10010013.60013.60013.600

Društvena dejavnost400107006 100871.0501.0501.200
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100150300300200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100757507501.000

Požarna varnost400107007 831047.2748.7467.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 100024240
Drugi operativni odhodki4029 10005.0005.0010
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 60322.2503.7217.000

Požarni sklad400107008 10010777.20177.20171.900
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10010777.20177.20171.900

Poklicno gasilsko jedro400107009 100133256.994256.994193.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100133256.994256.994193.000

Nakup gasilskih vozil400107010 10010020.87020.87020.870
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 10010020.87020.87020.870

Vzdrževanje gasilskih domov400107011 1007529.96729.97040.000
Tekoče vzdrževanje4025 100222.1782.18010.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10001.4401.4400
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 100026.34926.3500
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 000030.000

Nakup gasilske opreme400107012 1007827.37327.37335.000
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 1007827.37327.37335.000
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TRG DELA IN DELOVNI POGOJI10 9695132.820138.163139.900
Aktivna politika zaposlovanja1003 9695132.820138.163139.900
Povečanje zaposljivosti10039001 9695132.820138.163139.900
Javna dela - Uprava M OV400110001 100103119.662119.663116.400
Plače in dodatki4000 10010790.02690.02783.754
Regres za letni dopust4001 100656.2286.2289.580
Povračila in nadomestila4002 100858.1198.1199.560
Sredstva za delovno uspešnost4003 00001.840
Sredstva za nadurno delo4004 10006856850
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 1001248.0288.0286.450
Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 1001266.4316.4325.100
Prispevek za zaposlovanje4012 101133545441
Prispevek za starševsko varstvo4013 101121909075

Zaposlitveni programi400110002 715613.15818.50023.500
Plače in dodatki4000 89578.8059.89515.477
Regres za letni dopust4001 43435541.3001.300
Povračila in nadomestila4002 56561.1282.0002.000
Sredstva za delovno uspešnost4003 000310310
Sredstva za nadurno delo4004 100294881882300
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 51518571.6711.671
Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 52526871.3101.310
Prispevek za zaposlovanje4012 494961212
Prispevek za starševsko varstvo4013 4848102020
Premije ko lektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU4015 23232301.0001.000
Izdatki za službena potovanja4024 000100100

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN12 283144.214156.993143.993
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije1206 283144.214156.993143.993
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije12069001 283144.214156.993143.993
Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija400112002 739136.57550.00140.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 739136.57550.00140.000

LIFE + Sončni park400112005 00089.999100.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00089.999100.000

Dotacije za delovanje (strokovne storitve)400112006 1001003.9933.9933.993
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001003.9933.9933.993

GUTS400112007 2803.64513.0000
Prevozni stroški in storitve4023 10001.7811.7810
Izdatki za službena potovanja4024 10001.8651.8660
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0009.3530

GOSPODARSTVO14 3686298.464832.786348.500

4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV



4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti1402 3684292.467814.786348.500
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva14029001 3684292.467814.786348.500
Poslovna cona Rudarski dom400114004 100060.00260.0020
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10002.6282.6280
Nakup opreme4202 10009.2629.2620
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 100048.11148.1120

Razširitev Poslovna cona Rudarski dom400114005 2664178.919684.784278.500
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10002.2352.2350
Nakup opreme4202 10007.6057.6050
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 2147131.195637.058278.500
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 100037.88537.8860

FREE400114006 767653.54670.00070.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10001.2461.2470
Posebni material in storitve4021 9901871880
Izdatki za službena potovanja4024 10003.8303.8340
Nakup opreme4202 100028.44428.4450
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00016.44670.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 100019.83919.8400

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva1403 3305.99718.0000
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva14039002 3305.99718.0000
BICY400114007 3305.99718.0000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10003.2473.2480
Posebni material in storitve4021 10003033040
Izdatki za službena potovanja4024 10002.4472.4480
Nakup opreme4202 00012.0000

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 0001.0001.000
Pomoč in podpora ohranjanju narave1505 0001.0001.000
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot15059001 0001.0001.000
Krajinski park Paški Kozjak400115002 0001.0001.000
Nakup opreme4202 0001.0001.000

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 00050.00050.000
Upravljanje in razpolaganje z  zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna1606 00050.00050.000
Urejanje občinskih zemljišč16069001 00050.00050.000
Greenkeys PLUS400116003 00050.00050.000
Tekoče vzdrževanje4025 00050.00050.000

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 51971.179.1192.310.9221.214.258
Ohranjanje kulturne dediščine1802 521031.153.5992.216.8641.120.488
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Nepremična kulturna dediščina18029001 521031.153.5992.216.8641.120.488
Projekt Klasirnica400118001 000530.400530.400
Nakup opreme4202 000120.000120.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000410.400410.400

Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - I. faza400118010 770678.637880.0000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10001.9992.0010
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10002032030
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 770656.504857.8630
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 100019.93219.9330

Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - II. faza400118011 79124464.464590.364373.988
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10001.7401.7410
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 78121452.310578.208373.988
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 100010.41310.4150

ReNewTown400118012 00050.00050.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00040.00040.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00010.00010.000

CUSTODES400118014 6610.499166.100166.100
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10003.1533.1550
Posebni material in storitve4021 9902282290
Izdatki za službena potovanja4024 10002.3262.3280
Drugi operativni odhodki4029 434.792136.888142.600
Nakup opreme4202 00023.50023.500

Programi v kulturi1803 00068.00068.000
Umetniški programi18039002 00068.00068.000
Keramični center400118013 00068.00068.000
Drugi operativni odhodki4029 00068.00068.000

Podpora posebnim skupinam1804 989925.51926.05825.770
Programi veteranskih organizacij18049001 989924.91425.40425.116
Zveza slovenskih častnikov400118003 97972.5702.6402.640
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 97972.5702.6402.640

Zveza veteranov vojne za Slovenijo400118004 97972.5702.6402.640
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 97972.5702.6402.640

Veteransko društvo Sever400118005 92921.1001.2001.200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 92921.1001.2001.200

Združenje borcev za vrednote NOB - OO Velenje400118009 97979.4509.7009.700
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 97979.4509.7009.700

Dotacije za delovanje (najemnine)400118015 1001039.2249.2248.936
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001039.2249.2248.936

Programi drugih posebnih skupin18049004 9292605654654
Dotacije za delovanje (najemnine)400118016 9292605654654
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Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 9292605654654

IZOBRAŽEVANJE19 00059.50059.500
Drugi izobraževalni programi1905 00059.50059.500
Izobraževanje odraslih19059001 00059.50059.500
E-kompetenčni center400119001 00059.50059.500
Drugi operativni odhodki4029 00059.50059.500
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URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE4002 61448.912.26714.604.84820.343.106
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE04 6262250400400
Druge skupne administrativne službe0403 6262250400400
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem04039003 6262250400400
Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori400204001 6262250400400
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10002502510
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000149400

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO11 8510938.25545.00035.000
Gozdarstvo1104 8510938.25545.00035.000
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest11049001 8510938.25545.00035.000
Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest400211001 8510938.25545.00035.000
Tekoče vzdrževanje4025 8510938.07044.81535.000
Drugi operativni odhodki4029 10001841850

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN12 10001.291.6161.291.6160
Urejanje, nadzor in oskrba z  drugimi vrstami energije1207 10001.291.6161.291.6160
Oskrba s toplotno energijo12079001 10001.291.6161.291.6160
Naložbe - oskrba s toplotno energijo400212003 10001.291.6161.291.6160
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 10001.291.6161.291.6160

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 60523.128.8475.243.3085.986.000
Cestni promet in infrastruktura1302 60523.128.8475.243.3085.986.000
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 69651.017.4861.485.2371.572.000
Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest400213001 78140729.209931.047520.000
Tekoče vzdrževanje4025 1000718.277718.2770
Drugi operativni odhodki4029 100010.93210.9330
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 000201.837520.000

Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd.400213002 73811.6142.2142.000
Tekoče vzdrževanje4025 10001.5901.5910
Drugi operativni odhodki4029 61234092.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0002140

Zimska služba - lokalne ceste400213003 10069.2849.284160.000
Tekoče vzdrževanje4025 10009.2849.2840
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 0000160.000

Redno vzdrževanje javnih poti400213004 1002882.74982.749300.000
Tekoče vzdrževanje4025 1001.18282.74982.7497.000
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 0000293.000

Zimska služba - javne poti400213005 1001011.93111.931120.000
Tekoče vzdrževanje4025 100011.93111.9310
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Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 0000120.000

Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin400213007 262691.980350.000350.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10002.5982.5980
Tekoče vzdrževanje4025 100072.93072.9300
Drugi operativni odhodki4029 100016.45316.4540
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 000258.018350.000

Zimska služba mestnih površin400213008 937690.72098.012120.000
Tekoče vzdrževanje4025 100090.72090.7200
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 0007.292120.000

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest13029002 5345845.9991.582.8761.897.000
Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd.400213009 13112.28217.93120.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10003393400
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 14121.94213.59116.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 0004.0004.000

LC 450 110 Konovo - Šenbric - Šmartinske Cirkovce400213011 0000200.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0000200.000

Cesta talcev - ukinitev proge čez cesto400213013 000010.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000010.000

Koroška cesta - rekonstrukcija Gorjanovega klanca400213014 0000200.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000200.000

Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje400213019 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00020.00020.000

Prešernova cesta - sanacija400213020 0000150.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000150.000

LC 450 060 Gorica - Bevče400213026 994.46550.00050.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 10004.4654.4650
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00040.53545.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

LC 450 100 Škale - Hrastovec - Šk. Cirkovce400213027 0000100.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000095.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00005.000

Ureditev in zaris kolesarskih stez400213029 000050.000
Tekoče vzdrževanje4025 000050.000

LC 264 010 Pik - M egalec - Graška Gora400213031 9943521.75021.9005.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 9943521.75021.9005.000

Podvoz pod železnico v industrijski coni400213033 0001.0001.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0001.0001.000

LC 450 150 Zg. Kavče - Sp. Kavče400213037 0000300.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0000300.000

LC 450 130 Konovska - Škalska cesta400213040 0005.0005.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0005.0005.000
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Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Cirkovce400213044 100019019040.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 100019019040.000

Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Paka400213045 000045.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000045.000

Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Konovo400213047 000030.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000030.000

Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Šalek400213048 000015.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000015.000

Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Plešivec400213050 000050.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000050.000

Odprava arhitektonskih ovir za invalide400213054 1001005.0005.0005.000
Tekoče vzdrževanje4025 1001005.0005.0005.000

M ost in cestni priključek v Paki na LC Paka - Paški Kozjak400213101 1004545.39145.391100.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000090.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 100040.00040.0000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 100545.3915.39110.000

Pločnik ob RC Velenje - Polzela v Ložnici400213106 000065.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000055.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000010.000

Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin400213109 1001009.99610.00010.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 1001009.99610.00010.000

Štrbenkova - Partizanska, most - povezava400213110 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00020.00020.000

Sanacija mostov400213111 252517.57570.00070.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 242316.43668.86070.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10001.1391.1400

Obnova Žarove ceste400213116 00050.00050.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00050.00050.000

Cesta mimo Živkoviča na Gorici - Koželjskega400213118 0005.0005.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0005.0005.000

Obnova ceste Straža400213119 0001.0001.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0001.0001.000

Šaleška cesta - izgradnja nadvozov (nadhodov)400213121 000373150.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000373150.000

LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj400213126 00036.29360.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00036.29360.000

Gregorčičeva cesta400213128 00010.00010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00010.00010.000

Efenkova cesta - pri Domu učencev400213129 390116.584300.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 380110.124293.5400
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10006.4606.4600
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Partizanska cesta - križišče pri Gorenju400213130 10024724.71424.71410.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 10024023.99523.99510.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10007197190

Ureditev pločnika in kolesarske steze od Koroške ceste do Škalskega jezera400213154 405.092140.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000134.9080
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10005.0925.0920

JP 950 260 Grabnar - Bošnjak400213155 00050.00050.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 00050.00050.000

Obnove cest - koncesija za ceste400213160 850563.850660.2840
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 850563.850660.2840

Nadzor nad izvajanjem koncesije400213161 75029.11138.8000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 75029.11138.8000

Urejanje cestnega prometa13029003 5847746.5781.298.3811.587.000
Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije400213055 828277.49195.00095.000
Tekoče vzdrževanje4025 100069.40369.4030
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 00017.50895.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 10008.0898.0890

Izvedba odmer na kategoriziranih LC400213056 48484.79210.00010.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 48484.79210.00010.000

Semaforizacija - Prešernova - Cesta talcev -  Foitova cesta400213057 0005010.000
Nakup opreme4202 0005010.000

Prometna študija občinskega cestnega omrežja400213058 9414758.63662.44540.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 9414758.63662.44540.000

Izvedba odmer na kategoriziranih JP400213061 40324.74812.00015.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 40324.74812.00015.000

Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin400213062 773621.72528.20060.000
Tekoče vzdrževanje4025 10005.5555.5550
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 712716.17022.64560.000

Strokovne naloge400213064 10011746.90046.92640.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10001.1981.1990
Drugi operativni odhodki4029 10017635.29235.29420.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 1005210.41010.43320.000

Ureditev neprometne signalizacije400213065 10012812.82612.82610.000
Nakup opreme4202 10012812.82612.82610.000

M odre cone400213067 10109.603100.000100.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10005.6475.6510
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 9901851860
Tekoče vzdrževanje4025 81171.6772.06810.000
Drugi operativni odhodki4029 10001.9141.9150
Nakup opreme4202 0018090.18090.000

Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic400213068 382720.04552.45075.000
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Tekoče vzdrževanje4025 100020.04520.0450
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 00032.40575.000

Parkirišče Staro Velenje400213133 281725.35590.000150.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 281725.35590.000150.000

Parkirišče na pokopališču Podkraj400213134 000100.000100.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00080.00080.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00020.00020.000

Garažne hiše400213143 00056.200100.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00056.200100.000

Namestitev turistično prometnih označevalih tabel400213145 00010.00010.000
Nakup opreme4202 00010.00010.000

Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin400213146 808132.24240.32640.000
Tekoče vzdrževanje4025 100032.24232.2430
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 0008.08340.000

Ureditev javnega mestnega prometa400213147 83108430.282520.906400.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10008.3658.3660
Prevozni stroški in storitve4023 1000421.075421.0750
Drugi operativni odhodki4029 1084391.465400.000

Videonadzor križišč400213148 0002.0002.000
Nakup opreme4202 0002.0002.000

Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone400213151 641.81628.65250.000
Tekoče vzdrževanje4025 10001.8161.8160
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 00026.83650.000

Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone400213153 0011830.00030.000
Tekoče vzdrževanje4025 9901121130
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 00629.88730.000

Parkirišče za pošto400213156 000400250.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000400250.000

Cestna razsvetljava13029004 5963259.237440.000410.000
Koroška cesta - rekonstrukcija Gorjanovega klanca400213071 000010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000010.000

Javna razsvetljava mesta400213083 98106244.722250.000230.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 100131196.795196.796150.000
Tekoče vzdrževanje4025 905947.00852.28480.000
Drugi operativni odhodki4029 10009199200

Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Cirkovce400213084 00010.00030.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00010.00030.000

Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Staro Velenje400213085 00030.00030.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00030.00030.000

Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Vinska Gora400213086 00020.00020.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000
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Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Kavče400213088 00030.00030.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00030.00030.000

Sofinanciranje javne razsvetljave - Škale400213092 009230.00030.000
Drugi operativni odhodki4029 99092930
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00029.90730.000

Sofinanciranje javne razsvetljave - MČ Velenje - Desni breg400213138 00040.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00040.0000

JR - izboljšanje energetske učinkovitosti400213152 484814.42330.00030.000
Tekoče vzdrževanje4025 16102.99218.56830.000
Nakup opreme4202 10009.7539.7540
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10001.6771.6780

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest13029006 5950259.546436.814520.000
Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc400213096 00010.00010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00010.00010.000

Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje400213099 8834172.291196.800500.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 8834172.291196.800500.000

Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci400213105 00010.00010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00010.00010.000

Rekonstrukcija ceste R3-696 Velenje - Škale400213162 40087.256220.0140
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 39084.460217.2180
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10002.7952.7960

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 72442.052.8192.844.8304.643.041
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 72442.007.0872.798.7734.603.041
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 6465521.654810.600808.000
Javna snaga400215001 7560204.587272.600342.000
Tekoče vzdrževanje4025 1000204.587204.5880
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 00068.012342.000

Ločeno zbiranje odpadkov400215002 7611847.10462.00040.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 9901841850
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 96029.03830.3130
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 00013.61940.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 100017.88217.8830

Javna snaga izven koncesijske pogodbe400215003 38386.11216.00016.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1005065.0615.0621.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10002442440
Tekoče vzdrževanje4025 10008078080
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 0005.88611.000
Nakup opreme4202 0002.0002.000
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 0002.0002.000

Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija400215006 00042925.000
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Investicijski transferi občinam4320 00042925.000

Ravnanje z odpadki - RO 2000 - M OV400215007 52522.5915.0005.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10007077070
Drugi operativni odhodki4029 10001.8841.8850
Nakup opreme4202 0002.4085.000

Naložbe v odl. odp. - TOO - sof. reg. centra za ravnanje z odpadki400215018 2911261.332214.70055.000
Investicijski transferi občinam4320 2911261.332214.70055.000

Naložbe v odl. odp. - TOO - PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki400215083 00025.300185.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 00025.300185.000

Čiščenje mesta - počitniško delo400215093 98154199.927204.571130.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 9834017.01817.4185.000
Tekoče vzdrževanje4025 10008.4898.4900
Drugi operativni odhodki4029 100151173.479173.481115.000
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 0004.23910.000
Nakup opreme4202 10009429430

PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki400215096 00010.00010.000
Drugi operativni odhodki4029 00000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 00010.00010.000

Ravnanje z odpadno vodo15029002 75391.471.0121.970.1733.777.041
Koroška cesta - rekonstrukcija Gorjanovega klanca400215019 000040.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000040.000

Vzdrževanje meteorne kanalizacije400215026 353531.86190.00090.000
Tekoče vzdrževanje4025 100031.86131.8610
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 00058.13990.000

Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - odplači la kreditov400215027 1000213.944213.9440
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 1000213.944213.9440

Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - kanalizacija Škale - jug400215029 10001.2381.2380
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10001.2381.2380

Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - kanalizacija Podkraj, Tajna, Podgorje400215039 10001051050
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10001051050

Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci400215061 00015.00015.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00015.00015.000

M eteorni kanal Konovska cesta - reka Paka400215062 00053.00075.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00053.00075.000

Obnova Žarove ceste400215066 00010.00010.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00010.00010.000

Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Podkraj400215067 0005.0005.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0005.0005.000

Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Vinska Gora400215068 9033066.03773.58520.000
Tekoče vzdrževanje4025 100065.94665.9470
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 990919220.000
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Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0007.5460

Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Kavče400215069 71717.10310.00010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 71717.10310.00010.000

Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Podgorje400215070 00010.00010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00010.00010.000

Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Pesje400215072 00020.00020.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000

Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - kanalizacija Šalek400215085 10001.6431.6430
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10001.6431.6430

Odplači lo kredita CČN Šaleške doline II. faza400215097 0000402.811
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 0000402.811

Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline400215099 100147682.133682.133464.897
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 000050.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000264.897
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 1004973.87673.876150.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 1000608.257608.2570

Odplači lo kreditov - prenos programa 1998400215100 00003.400
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 00003.400

Novogradnja kanalizacije  - Konovska cesta - program 2009400215103 000017.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000017.000

Novogranja kanalizacije - Šalek - Paka levi breg - program 2009400215104 0000150.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000150.000

Novogradnja kanalizacije - Gorica Zg. Šalek - program 2009400215105 0000136.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000136.000

Novogradnja kanalizacije - Straža - program 2009400215106 000038.500
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000038.500

Izgradnja zadrževalnih bazenov - program 2009400215107 0000480.600
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000480.600

Dograditev primarne kanalizacije - Kavče - program 2009400215108 10002.6462.6460
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10002.6462.6460

Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring - program 2009400215109 000095.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000095.000

Izgradnja primarnega kanala Bevče - program 2009400215110 0000140.333
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000140.333

Naložbe v odv. in čišč. voda - TOV - sof. kohezijskega programa400215112 0000320.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000320.000

Izgradnja kan. Vinska Gora - center (aglomeracija 20700) in MČN - program 2009400215115 0000400.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 0000400.000

Izgradnja kanalizacije Podgorje (aglomeracija 20634), plaz, zalednje vode - program 2009400215119 0000200.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 0000200.000

Subvencioniranje izgradnje hišnih ČN in M KČN do 50 PE - program 2009400215120 0000155.000
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Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 0000155.000

Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring, sekundarni del  - program 2009400215121 0000200.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 0000200.000

Izgradnja sekundarne kanalizacije - Konovska cesta - program 2009400215122 00002.500
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 00002.500

Izgradnja sekundarne kanalizacije - Šalek - Paka levi breg - program 2009400215123 000030.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000030.000

Izgradnja sekundarne kanalizacije - Gorica - Zg. Šalek - program 2009400215124 000020.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000020.000

Izgradnja sekundarne kanalizacije - Kavče - program 2009400215126 00006.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 00006.000

Odkupi zemljišč - program 2009400215127 000020.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000020.000

Izgradnja in pomoč na ostalih področj ih - program 2009400215128 000050.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000050.000

Inženiring, zbiranje in vodenje - program 2009400215129 000080.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000080.000

Dokumentacija za EU projekte - program 2009400215130 000070.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000070.000

Kanalizacijsko omrežje Bevče III. Faza - 1. del - TOV400215151 302.68796.0000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10002.6872.6870
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 00093.3130

Kanalizacija Črnova - TOV400215152 610220.916360.0000
Poslovne najemnine in zakupnine4026 100011.11111.1110
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 1000209.805209.8060
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000139.0830

Rekonstrukcija M KČN 500 PE za odpadne vode naselja Kavče - TOV400215153 730182.969249.6000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 1000182.969182.9690
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 00066.6310

Kanalizacija Konovska cesta - TOV400215154 75056.54575.0950
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 100056.54556.5460
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 00018.5490

Naložbe - odvajanje odpadnih voda400215160 10005755750
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 10005755750

Naložbe - čiščenje odpadnih voda400215161 10006096090
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 10006096090

Izboljšanje stanja okolja15029003 808014.42118.00018.000
Odvoz in hramba zapuščenih vozil400215065 808014.42118.00018.000
Tekoče vzdrževanje4025 10009609610
Drugi operativni odhodki4029 797513.46117.03918.000
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Upravljanje in nadzor vodnih virov1504 9911445.73246.05740.000
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda15049001 9911445.73246.05740.000
Vzdrževanje vodotokov400215060 9911445.73246.05740.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10007.5947.5950
Tekoče vzdrževanje4025 999136.59936.92340.000
Drugi operativni odhodki4029 10001.5381.5390

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 32131.193.2143.772.0979.475.165
Komunalna dejavnost1603 32131.193.2143.772.0979.475.165
Oskrba z vodo16039001 3154.5432.099.6658.091.165
Vzdrževanje hidrantnega omrežja400216002 483.48580.20745.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10001.9761.9770
Tekoče vzdrževanje4025 00031.7210
Drugi operativni odhodki4029 10001.5081.5090
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 00045.00045.000

Pločnik ob RC Velenje - Polzela v Ložnici400216035 00020.00020.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000

Odplači la kreditov - prenos programa 1998400216048 0000229.000
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 0000229.000

Izgradnja vodovoda Vinska Gora III. faza - prenos programa 1998400216050 0000395.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 0000395.000

Izgradnja vodovodnega omrežja Vodončnik - Paka - prenos programa 1998400216053 0000201.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 0000201.000

Izgradnja vodovoda Trebeliško - prenos programa 1998400216054 000086.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000086.000

Izgradnja ČN Grmov vrh - program 2009400216056 00002.822.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00002.822.000

Izgradnja magistralnega cevovoda Ljubija dN 400 - program 2009400216060 00001.235.667
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00001.235.667

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice - program 2009400216061 0000743.333
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000743.333

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Lampret - program 2009400216062 0000160.333
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000160.333

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Ločan - program 2009400216063 000043.333
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000043.333

Izgr. pov. cevovoda Velenje - Hrastovec - Cirkovce s črp. in vodohranoma - program 2009400216064 0000891.333
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000891.333

Hidravlična analiza vod. omrežja Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki - program 2009400216066 000083.500
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000083.500

Izgradnja primarnega cevovoda Severne veje - program 2009400216067 0000463.666
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Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000463.666

Izgradnja vodovoda z zamenjavo obstoječega črpališča Konovo - program 2009400216068 0000340.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000340.000

Izgradnja vodovoda Ljubljanska cesta po Koželjem - program 2009400216070 000050.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000050.000

Izgradnja sekundarnega cevovoda Cirkovce - program 2009400216072 000040.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000040.000

Sanitarna zaščita vodnih virov in označ. vodovarstvenih pasov - program 2009400216074 000042.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 00000
Drugi operativni odhodki4029 00000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000042.000

Odkupi zemljišč - program 2009400216075 000020.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000020.000

Izgradnja in pomoč na ostalih področj ih - program 2009400216076 000050.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000050.000

Inženiring, zbiranje in vodenje - program 2009400216077 000050.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000050.000

Dokumentacija za EU projekte - program 2009400216078 000080.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 000080.000

ČN Grmov vrh400216079 000551.5020
Nakup opreme4202 000104.5570
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000156.8350
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000290.1100

ČN Grmov vrh-lastna sredstva400216080 00097.3470
Nakup opreme4202 00046.4710
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0003.6860
Nakup zemljišč in naravnih bogastev4206 00047.1900

ČN Čujež-lastna sredstva400216082 00023.9580
Nakup zemljišč in naravnih bogastev4206 00023.9580

ČN M azej in izg.nov.vod.Topolšica s pov.cev.-lastna sredstva400216084 24015.90067.5750
Kazni in odškodnine4027 100015.90015.9000
Nakup zemljišč in naravnih bogastev4206 00035.7750
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00015.9000

Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija400216087 000410.9640
Nakup opreme4202 000120.0160
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000280.0370
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00010.9110

Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija-lastna sredstva400216088 00072.5400
Nakup opreme4202 00053.3420
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00019.1980

Izgr.povez.cevovovda Velenje-Hrastovec-Cirkovce z dvema črp.in dvema vodohr.400216095 000230.2260
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Nakup opreme4202 00067.2340
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000156.8800
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0006.1120

Izgr.povez.cev.Velenje-Hrastovec-Cirkovce z dvema črp.in dvema vodohr.-lastna sredstva400216096 00040.6380
Nakup opreme4202 00029.8830
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00010.7550

Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju400216097 000113.5900
Nakup opreme4202 00033.1720
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00077.4020
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0003.0160

Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju-lastna sredstva400216098 00020.0500
Nakup opreme4202 00014.7440
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0005.3060

Hidravlična analiza vod.omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki400216099 00044.1360
Nakup opreme4202 00012.8890
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00030.0750
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.1720

Hidravlična analiza vod.omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-lastna sredstva400216100 0007.7910
Nakup opreme4202 0005.7290
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0002.0620

Izgr.prim.vod.Konovo s črpal.in hidr.postajo400216101 000184.5550
Nakup opreme4202 00053.8960
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000125.7590
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0004.9000

Izgr.prim.vod.Konovo s črpal.in hidr.postajo-lastna sredstva400216102 00032.5760
Nakup opreme4202 00023.9550
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0008.6210

Izdelava razpisne dokumentacije400216106 00030.1570
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00030.1570

Izdelava razpisne dokumentacije-lastna sredstva400216107 0005.3230
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.3230

Stiki z javnostmi400216108 00026.6650
Pisarniški in splošni material in storitve4020 00026.6650

Stiki z javnostmi-lastna sredstva400216109 0004.7070
Pisarniški in splošni material in storitve4020 0004.7070

Naložbe - oskrba z vodo400216114 100035.15835.1580
Drugi operativni odhodki4029 10009.1969.1960
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 100025.96225.9620

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost16039002 381961.933163.494326.000
Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje400216016 131488.88069.0006.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 73442.6543.6156.000
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Tekoče vzdrževanje4025 906.19765.3550
Drugi operativni odhodki4029 98029300

Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Škale400216017 1122.00017.900100.000
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10002.0002.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00015.900100.000

Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno400216018 0000200.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000200.000

Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Plešivec400216019 4711111.08923.70010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 34422.0856.1005.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 511809.00517.6005.000

Razširitev pokopališča Podkraj400216020 6826926.87839.80810.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 6826926.87839.80810.000

Naložbe - pokopališče400216116 100013.08613.0860
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 100013.08613.0860

Objekti za rekreacijo16039003 73109983.5211.343.646904.000
Sončni park - obnova400216026 511.49832.400100.000
Drugi operativni odhodki4029 10001.4981.5000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00030.900100.000

Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi400216027 6468357.950561.188530.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10005205210
Tekoče vzdrževanje4025 1000357.430357.4300
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 000203.237530.000

Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe400216028 656510.33716.00016.000
Tekoče vzdrževanje4025 59518.13513.79716.000
Drugi operativni odhodki4029 10002.2022.2030

Vzdrževanje otroških igrišč400216029 363620.69658.00058.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100017.84717.8480
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 9901331340
Tekoče vzdrževanje4025 100572172216.000
Nakup opreme4202 551.99439.29642.000

Ploščad E. Kardelja - sanacija400216030 88297593.024675.528200.000
Tekoče vzdrževanje4025 00029.018200.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 1000520.009520.0090
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00053.4850
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 100073.01573.0160

Ulična oprema, klopi400216111 30165300
Tekoče vzdrževanje4025 0005140
Drugi operativni odhodki4029 99016160

Praznično urejanje naselij16039004 626680.996131.494122.000
Nakup in izobešanje zastav400216031 8314917.89721.49412.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10008.0968.0970
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Drugi operativni odhodki4029 73829.80113.39712.000

Ureditev novoletne javne razsvetljave400216032 575763.099110.000110.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10007477480
Drugi operativni odhodki4029 797862.35279.25280.000
Nakup opreme4202 00030.00030.000

Druge komunalne dejavnosti16039005 363812.22033.79832.000
Vzdrževanje javnih sanitarij400216033 7610112.16716.04212.000
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10002312320
Drugi operativni odhodki4029 759911.93515.81012.000

Informacijsko - telekomunikacijska infrastruktura400216047 00015.95820.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00015.95820.000

Vzdrževanje vodometov400216112 30541.7980
Tekoče vzdrževanje4025 30541.7980

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA22 10001.163.3781.167.6810
Servisiranje javnega dolga2201 10001.163.3781.167.6810
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje22019001 10001.163.3781.167.6810
Odplači lo obresti posojila za sofinanciranje izgradnje plinovodnega omrežja Škale - Hrastovec400222001 10004644640
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 10004644640

Odplači lo glavnice posojila za sofinanciranje izgradnje plinovodnega omrežja Škale - Hrastovec400222002 9406.6036.9920
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 9406.6036.9920

Odplači la obresti posojil - oskrba s toplotno energijo400222003 100015.78415.7840
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 100015.78415.7840

Odplači la glavnic posojil - oskrba s toplotno energijo400222004 990142.276143.3930
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 990142.276143.3930

Odplači la obresti posojil - oskrba s hladom400222005 10005.5115.5110
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 10005.5115.5110

Odplači la glavnic posojil - oskrba s hladom400222006 99078.80479.3850
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 99078.80479.3850

Odplači la obresti posojil - oskrba z vodo400222007 100019.39719.3970
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 100017.45617.4560
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 10001.9411.9410

Odplači la glavnic posojil - oskrba z vodo400222008 990328.166330.3820
Odplačila kreditov poslovnim bankam5501 1000210.154210.1550
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 980118.011120.2270

Odplači la obresti posojil - odvajanje odpadnih voda400222009 10007.4667.4660
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 10007.4667.4660

Odplači la glavnic posojil - odvajanje odpadnih voda400222010 1000171.116171.1160
Odplačila kreditov poslovnim bankam5501 1000171.116171.1160

Odplači la obresti posojil - CČN400222011 100062.00062.0000
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 100033.99633.9960
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Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 100028.00428.0040

Odplači la glavnic posojil - CČN400222012 1000325.791325.7910
Odplačila kreditov poslovnim bankam5501 1000175.190175.1900
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 1000150.601150.6010

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI23 182243.888239.916203.500
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč2302 182243.888239.916203.500
Posebni programi pomoči v primerih nesreč23029002 182243.888239.916203.500
Elementar - plaz Podgorje400223009 0001002.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000501.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000501.000

Elementar - plaz JP Postrpinek - M lačnik400223012 00068.91690.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00068.91690.000

Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu400223014 989834.17935.00035.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 978525.63126.45230.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 1001718.5488.5485.000

Elementar - plaz pod hišo Čas na Gorici400223015 000500500
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000500500

Elementar - plaz na LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj400223020 0004001.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0004001.000

Elementar - plaz pod JP 950 690 v Kavčah400223023 0005.0005.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0005.0005.000

Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP400223024 32329.70930.00030.000
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 00015.29025.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 10009.7099.7100
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

Elementar - plaz JP 950 352 - odcep Nanojca400223025 00010.00010.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00010.00010.000

Elementar - plaz JP 950 180 - Zg. Laze - Sp. Laze400223027 00060.0000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00060.0000

Elementar - plaz JP 950 040 - transformator - Vodušek400223028 00030.00030.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00030.00030.000
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URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE4003 787911.727.05115.126.13714.853.248
ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ05 818154.66767.37967.379
Znanstveno - raz iskovalna dejavnost0502 818154.66767.37967.379
Znanstveno - raziskovalna dejavnost05029001 818154.66767.37967.379
Seminarji400305001 501001.7973.5941.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 501001.7973.5941.800

Gibanje mladi raziskovalci400305002 848138.68046.00047.794
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10008898900
Drugi operativni odhodki4029 34281.3403.9044.794
Tekoči transferi v javne zavode4133 888536.45141.20643.000

M ladinski raziskovalni tabor400305003 1001002.0002.0002.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001002.0002.0002.000

Strokovna društva in klubi400305004 8080240300300
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 8080240300300

Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"400305005 767611.46615.00015.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 767611.46615.00015.000

Dotacije za delovanje (najemnine)400305006 100100485485485
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100100485485485

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI10 9110584.88792.87480.770
Aktivna politika zaposlovanja1003 9110584.88792.87480.770
Povečanje zaposljivosti10039001 9110584.88792.87480.770
Javna dela - izobraževanje400310001 33331.6705.0005.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 28288503.0003.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 41418212.0002.000

Javna dela - Knjižnica Velenje400310003 100263.0633.06312.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 100263.0633.06312.000

Javna dela - M uzej Velenje400310004 10012814.62214.62211.400
Tekoči transferi v javne zavode4133 10012814.62214.62211.400

Javna dela - M ladinski center Velenje400310005 97977.4107.6507.650
Tekoči transferi v javne zavode4133 97977.4107.6507.650

Javna dela - socialno varstvo400310006 9313751.13654.73437.200
Drugi operativni odhodki4029 10004164170
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 0003.5954.900
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10003293300
Tekoči transferi v javne zavode4133 10015650.39150.39232.300

Javna dela - zdravstvo400310008 1001313.1083.1082.370
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001313.1083.1082.370

Javna dela - Festival Velenje400310010 100331.7131.7135.150
Tekoči transferi v javne zavode4133 100331.7131.7135.150
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Javna dela - Galerija Velenje400310011 7302.1662.9840
Tekoči transferi v javne zavode4133 7302.1662.9840

GOSPODARSTVO14 1109.85790.0000
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva1403 1109.85790.0000
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva14039002 1109.85790.0000
Prireditveni prostor TRC Jezero400314001 1109.85790.0000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00080.1420
Investicijski transferi javnim zavodom4323 10009.8579.8580

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 1001107.1337.1336.500
Komunalna dejavnost1603 1001107.1337.1336.500
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost16039002 1001107.1337.1336.500
Stroški pogrebnih govorov400316001 1001107.1337.1336.500
Drugi operativni odhodki4029 1001107.1337.1336.500

ZDRAVSTVENO VARSTVO17 5971580.753976.850823.120
Primarno zdravstvo1702 000385.000385.000
Dejavnost zdravstvenih domov17029001 000385.000385.000
Ureditev metadonske ambulante in povezovalnega hodnika400317011 00035.00035.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 00035.00035.000

Nadzidava ZD za dializni center, CINDI, specialistične ambulante400317016 000350.000350.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 000350.000350.000

Preventivni programi zdravstvenega varstva1706 955123.39924.56046.100
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja17069001 955123.39924.56046.100
Preventivni programi zdravstvenega varstva400317017 955123.39924.56046.100
Posebni material in storitve4021 10009779780
Tekoči transferi v javne zavode4133 954922.42123.58246.100

Drugi programi na področju zdravstva1707 98142557.354567.290392.020
Nujno zdravstveno varstvo17079001 99145540.730544.733372.980
Prispevki za zdravstveno zavarovanje400317006 100148524.199524.199354.100
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja4131 100148524.199524.199354.100

Urgentna služba400317007 818816.53120.53418.880
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001218.3368.3376.880
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 67688.19512.19712.000

Mrliško ogledna služba17079002 748716.62422.55719.040
M rliško pregledna služba400317008 748716.62422.55719.040
Tekoči transferi v javne zavode4133 909014.21915.87015.870
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 36762.4056.6873.170
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KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 64633.592.0105.599.9295.684.704
Ohranjanje kulturne dediščine1802 62266147.494239.40055.400
Nepremična kulturna dediščina18029001 142613.988100.64653.000
Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek400318001 00010.00010.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 00010.00010.000

Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje400318002 2283940.00040.000
Drugi operativni odhodki4029 10008398390
Investicijski transferi javnim zavodom4323 00039.16140.000

Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi400318076 0006463.000
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 0006463.000

Hiša mineralov Velenje400318111 26013.14950.0000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00036.8500
Investicijski transferi javnim zavodom4323 100013.14913.1500

Premična kulturna dediščina18029002 965.563133.506138.7542.400
M aterialni stroški - M uzej Velenje400318065 1001353.2423.2432.400
Tekoče vzdrževanje4025 1001353.2423.2432.400

Plače - Galerija Velenje400318102 100069.52569.5250
Tekoči transferi v javne zavode4133 100069.52569.5250

M aterialni stroški - Galerija Velenje400318103 100028.77028.7710
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10003.5323.5330
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10005.0495.0490
Tekoče vzdrževanje4025 10001.1061.1060
Tekoči transferi v javne zavode4133 100019.08419.0830

Izobraževanje delavcev - Galerija Velenje400318104 4402816370
Tekoči transferi v javne zavode4133 4402816370

Program - Galerija Velenje400318105 90031.68735.1280
Tekoči transferi v javne zavode4133 90031.68735.1280

Nakup eksponatov - Galerija Velenje400318106 0005580
Tekoči transferi v javne zavode4133 0005580

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - Galerija Velenje400318107 0008920
Tekoči transferi v javne zavode4133 0008920

Programi v kulturi1803 80781.325.1091.654.8111.709.417
Knjižničarstvo in založništvo18039001 9390600.531647.496665.450
Plače400318004 9995450.337456.046474.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 9995450.337456.046474.000

M aterialni stroški400318005 858586.161101.000101.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 99081820
Tekoče vzdrževanje4025 1001141.1371.1371.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 858584.94399.781100.000
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Izobraževanje delavcev400318006 48481.0002.1002.100
Tekoči transferi v javne zavode4133 48481.0002.1002.100

Nakup knjig400318007 777756.60173.80073.800
Tekoči transferi v javne zavode4133 777756.60173.80073.800

Založništvo400318008 84846.4327.7007.700
Drugi operativni odhodki4029 10003503510
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 83796.0827.3497.700

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - Knjižnica Velenje400318070 0006.8506.850
Tekoči transferi v javne zavode4133 0006.8506.850

Umetniški programi18039002 9197520.398569.943537.010
Prireditve - Knjižnica Velenje400318009 82824.2415.1505.150
Tekoči transferi v javne zavode4133 82824.2415.1505.150

Festval Velenje - lastna produkcija400318010 646425.48440.00040.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 646425.48440.00040.000

Plače - Festival Velenje400318083 100108261.108261.108241.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 100108261.108261.108241.000

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - Festival Velenje400318084 0002.7502.750
Tekoči transferi v javne zavode4133 0002.7502.750

M aterialni stroški - Festival Velenje400318085 828394.117114.125113.300
Tekoči transferi v javne zavode4133 828394.117114.125113.300

Izobraževanje delavcev - Festival Velenje400318086 89891.8252.0602.060
Tekoči transferi v javne zavode4133 89891.8252.0602.060

Ostali programi - Festival Velenje400318092 97108115.911119.000107.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 97108115.911119.000107.000

Kino Velenje400318094 696917.71225.75025.750
Tekoči transferi v javne zavode4133 696917.71225.75025.750

Ljubiteljska kultura18039003 8484111.453132.193132.092
Plače400318011 929310.69711.65111.550
Tekoči transferi v javne sklade4132 929310.69711.65111.550

Sofinanciranje programov kulturnih društev400318012 888817.65020.00020.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 888817.65020.00020.000

JSKD - program400318013 57573.4196.0006.000
Tekoči transferi v javne sklade4132 57573.4196.0006.000

Sofinanciranje kulturnih projektov400318014 777715.98320.70020.700
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10004084090
Drugi operativni odhodki4029 46193.9448.66020.700
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 00000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100010.99710.9970
Tekoči transferi v javne zavode4133 10006346340

Ostali programi400318015 93936.8137.3007.300

4003 URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE



4003 URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Drugi operativni odhodki4029 93936.8137.3007.300

Sofinanciranje projektov400318016 40404.04110.00010.000
Prevozni stroški in storitve4023 97041420
Drugi operativni odhodki4029 10004.0004.0000
Tekoči transferi v javne zavode4133 0005.95810.000

Herbersteinsko srečanje400318017 10010014.73014.73014.730
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10010014.73014.73014.730

Akademija poetična Slovenija400318080 1001005.1505.1505.150
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001005.1505.1505.150

Pretnarjeva nagrada400318081 1001002.6002.6002.600
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001002.6002.6002.600

Sofinanciranje založniških projektov400318082 70703.1194.4304.430
Drugi operativni odhodki4029 10002.5202.5200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 31145991.9104.430

M aterialni stroški - ZKD400318090 73735.1337.0007.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 73735.1337.0007.000

Rp./ Lirikon400318095 1001005.0005.0005.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001005.0005.0005.000

M ednarodna književniška rezidenca400318096 75751.5002.0122.012
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 75751.5002.0122.012

Dotacije za delovanje (najemnine)400318100 10010015.62015.62015.620
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10010015.62015.62015.620

Drugi programi v kulturi18039005 302592.727305.179374.865
Tekoče vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje400318019 777720.00026.00026.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 777720.00026.00026.000

Dom kulture400318020 00062.893115.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00062.893115.000

Vzdrževanje objektov - Velenjski grad400318022 1001065.6155.6165.305
Tekoči transferi v javne zavode4133 10005.6155.6160
Investicijski transferi javnim zavodom4323 00005.305

Galerija Velenje400318069 161623.946145.350150.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 161623.946145.350150.000

Evropska prestolnica kulture400318075 87176.6457.60040.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100336.6456.64720.000
Drugi operativni odhodki4029 00095320.000

Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje400318088 727227.93538.56038.560
Tekoči transferi v javne zavode4133 727227.93538.56038.560

Vzdrževanje objektov - Galerija Velenje400318108 10001.5661.5660
Tekoče vzdrževanje4025 10001.0661.0660
Tekoči transferi v javne zavode4133 10005005000

Nakup opreme - Galerija Velenje400318109 4007.02017.5940
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Tekoči transferi v javne zavode4133 00010.5730
Investicijski transferi javnim zavodom4323 10007.0207.0210

Podpora posebnim skupinam1804 1001005.0005.0005.000
Programi drugih posebnih skupin18049004 1001005.0005.0005.000
M edobčinska zveza društev upokojencev Velenje400318089 1001005.0005.0005.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001005.0005.0005.000

Šport in prostočasne aktivnosti1805 57542.114.4073.700.7183.914.887
Programi športa18059001 42341.128.0642.669.5373.334.535
Plače - Športna zveza400318023 525247.55790.88090.880
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 525247.55790.88090.880

Plače - ŠRZ Rdeča dvorana400318024 9490296.266313.630328.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10018524.00024.00013.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 9486272.266289.630315.000

Program - Športna zveza400318025 775207.4257.425
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 775207.4257.425

Izobraževanje delavcev - Športna zveza400318026 000350350
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000350350

M aterialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana400318027 94124148.976158.976120.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 94124148.976158.976120.000

Program športnih društev400318028 98101211.163216.489210.040
Pisarniški in splošni material in storitve4020 4747296630630
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 000810810
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 98101210.867215.049208.600

Program športne vzgoje mladih400318029 677552.74978.22270.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 728250.16969.22261.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 29292.5809.0009.000

Program športne rekreacije400318030 0004.5904.590
Pisarniški in splošni material in storitve4020 000640640
Drugi operativni odhodki4029 0001.0501.050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0002.9002.900

Program pospeševanja vrhunskega športa400318031 284814.29051.34430.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 284814.29051.34430.000

Vzdrževanje objektov400318032 929236.88040.00040.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 885522.00025.12040.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 100014.88014.8800

Dograditev in posodobitev zimskega bazena400318034 334.080150.000150.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 334.080150.000150.000

Nakup opreme400318035 262614.92458.00058.000
Nakup opreme4202 10009.5699.5700
Investicijski transferi javnim zavodom4323 1195.35548.43058.000
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Izgradnja večnamenskega športnega parka - programska revitalizacija kotalkališča400318037 212162.142300.000300.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10001.7961.7980
Investicijski transferi javnim zavodom4323 202060.346298.202300.000

Sofinanciranje športnih prireditev400318039 0006.0006.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0006.0006.000

Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici400318040 005015.00015.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 99050500
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 00014.95015.000

Sofinanciranje projektov400318041 9827227.17127.80210.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10001.3381.3380
Prevozni stroški in storitve4023 10002352350
Drugi operativni odhodki4029 9308.2298.8590
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10017417.36917.37010.000

Letni bazen400318042 772.77440.00040.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 10002.7742.7750
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00037.22540.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 00000

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - ŠRZ Rdeča dvorana400318061 0004.6704.670
Tekoči transferi v javne zavode4133 0004.6704.670

Urbani doživljajski park400318062 000305.745500.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 000305.745500.000

Ureditev fitnes centra v ŠRZ Rdeća dvorana400318063 000140.000140.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 000140.000140.000

Ureditev smučišča Šalek400318077 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00020.00020.000

Obnova in razširitev garderob na M estnem stadionu400318079 00001.100.000
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 00001.100.000

Športna igrišča400318091 7410417.61223.90016.900
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0006.28716.900
Investicijski transferi javnim zavodom4323 100017.61217.6130

M ednarodne športne igre šolarjev400318097 848411.21513.35013.350
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10002942950
Prevozni stroški in storitve4023 10003503500
Drugi operativni odhodki4029 837910.57212.70513.350

Dotacije za delovanje (najemnine)400318099 797946.65359.33059.330
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 797946.65359.33059.330

Športni park Velenje400318110 240133.040543.8340
Drugi operativni odhodki4029 10007.2267.2260
Tekoči transferi v javne zavode4133 10001.4401.4400
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 240124.374520.8880
Investicijski transferi javnim zavodom4323 00014.2800
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Programi za mladino18059002 96170986.3441.031.181580.352
Plače M ZPM400318043 10012035.41035.41029.530
Drugi operativni odhodki4029 10002512500
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10011935.16035.16029.530

M aterialni stroški - M ZPM400318044 906812.23513.65218.104
Pisarniški in splošni material in storitve4020 85635.7466.7949.114
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 921064.2894.6594.040
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100442.1992.1994.950

Izobraževanje delavcev - M ZPM  Velenje400318045 3333267811811
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 3333267811811

Preventivni programi in program DPM400318046 49494.2078.6008.600
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 49494.2078.6008.600

Prosti čas otrok400318047 65657.34511.30011.300
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 65657.34511.30011.300

Letovanje otrok400318048 1001008.0008.0008.000
Drugi transferi posameznikom4119 1001008.0008.0008.000

Veseli december400318049 52527.80015.00015.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 52527.80015.00015.000

Vzdrževanje objekta Vila M ojca400318050 0005.0005.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0005.0005.000

Plače - M ladinski center Velenje400318051 100131138.400138.400106.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 100131138.400138.400106.000

M aterialni stroški - M ladinski center Velenje400318052 848429.28635.00035.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 99986.8566.9217.000
Tekoče vzdrževanje4025 1002441.4641.465600
Tekoči transferi v javne zavode4133 797720.96626.61427.400

Tekoče vzdrževanje objektov - M ladinski center Velenje400318053 90904.0004.4304.430
Tekoči transferi v javne zavode4133 90904.0004.4304.430

Izobraževanje delavcev - M ladinski center Velenje400318054 90901.8002.0002.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 90901.8002.0002.000

Program - M ladinski center Velenje400318055 10021625.88025.88012.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 10021625.88025.88012.000

Festival mladih kultur "Kunigunda"400318056 828218.00022.00022.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 828218.00022.00022.000

M ladinski svet400318058 90908.1659.1009.100
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10002392390
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 89877.9268.8619.100

Sofinanciranje mladinskih projektov400318059 84848.94110.60010.600
Drugi operativni odhodki4029 10004.6774.6780
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 72404.2645.92210.600

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - M C Velenje400318073 0001.4201.420
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Tekoči transferi v javne zavode4133 0001.4201.420

M ultimedijski center400318074 979712.90013.30013.300
Tekoči transferi v javne zavode4133 979712.90013.30013.300

Ureditev mladinskega hotela400318078 99444532.373537.000120.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0004.627120.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 1000532.373532.3730

Pikin festival - Festival Velenje400318093 978699.877102.820116.700
Tekoče vzdrževanje4025 10003833840
Tekoči transferi v javne zavode4133 978599.494102.436116.700

Dotacije za delovanje (najemnine)400318098 10010021.87021.87021.870
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10010014.11014.11014.110
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001007.7607.7607.760

Dotacije za delovanje (strokovne storitve)400318101 1001009.5889.5889.587
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001003.2763.2773.276
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001006.3116.3116.311

IZOBRAŽEVANJE19 89886.531.6587.298.0517.431.523
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok1902 95904.493.9774.743.1074.990.226
Vrtci19029001 95904.493.9774.743.1074.990.226
Plači lo razlike med ceno programov v vrtcih in plači l i  staršev400319011 991124.146.7334.180.5333.699.321
Drugi transferi posameznikom4119 1001143.881.1173.892.1003.412.036
Tekoči transferi v javne zavode4133 9292265.616288.433287.285

Drugi materialni stroški400319012 86864.2384.9254.925
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10001991990
Drugi transferi posameznikom4119 10009039040
Tekoči transferi v javne zavode4133 82643.1373.8224.925

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami400319057 00047.06847.068
Tekoči transferi v javne zavode4133 00047.06847.068

Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov400319061 32323.1849.8009.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 32323.1849.8009.800

Zavarovanje objektov400319062 61351.3752.2603.900
Tekoče vzdrževanje4025 61351.3752.2603.900

Poslovne najemnine in zakupnine400319063 784.4389.40912.061212
Poslovne najemnine in zakupnine4026 7909.40911.8490
Tekoči transferi v javne zavode4133 000212212

Vzdrževanje objektov  - Vrtec Velenje400319064 6020234.265387.7661.200.000
Poslovne najemnine in zakupnine4026 0008720
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 10009.4779.4770
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 100093.56093.5610
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 26452.324204.9511.200.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 100045.85145.8520
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Investicijski transferi javnim zavodom4323 100033.05333.0530

Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto400319065 22221.0815.0005.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10006746750
Drugi operativni odhodki4029 984064.3255.000

Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih400319066 10046893.69493.69420.000
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 100074.81374.8130
Investicijski transferi javnim zavodom4323 1009418.88118.88120.000

Primarno in sekundarno izobraževanje1903 821021.104.4741.345.4981.081.785
Osnovno šolstvo19039001 81100888.5611.098.858891.976
Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu400319013 10093170.450170.450183.500
Tekoči transferi v javne zavode4133 10093170.450170.450183.500

Tekoči materialni stroški400319014 93102280.664303.324275.039
Tekoči transferi v javne zavode4133 93102280.664303.324275.039

Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji400319015 100504.9994.99910.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 00005.000
Prevozni stroški in storitve4023 00002.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001674.9994.9993.000

Zavarovanje objektov400319016 85011.11313.1000
Tekoče vzdrževanje4025 85011.11313.1000

Kurilno olje za podružnice400319017 10010021.00021.00021.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10009289280
Tekoči transferi v javne zavode4133 1009620.07220.07221.000

Drugi materialni stroški400319018 891029.16010.2559.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 000700500
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10004.5604.5600
Tekoče vzdrževanje4025 0003155.500
Tekoči transferi v javne zavode4133 981534.6004.6803.000

Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov400319019 100649189181.436
Pisarniški in splošni material in storitve4020 0000236
Tekoči transferi v javne zavode4133 100779189181.200

Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči400319020 1001005.1005.1005.089
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001005.1005.1005.089

Društva, klubi, fundacije, raziskovalno delo400319021 707010.23714.52514.525
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10004584580
Prevozni stroški in storitve4023 100072720
Drugi operativni odhodki4029 10001.2711.2720
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 66588.43712.72314.525

M odernizacija učne tehnologije400319029 94175.6135.98732.187
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 10003.2533.2530
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10002.3602.3610
Investicijski transferi javnim zavodom4323 00037332.187
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Izobraževanje delavcev400319032 78787.0009.0009.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 78787.0009.0009.000

Ureditev igrišč med šolami400319059 000100.000100.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000100.000100.000

Vzdrževanje objektov OŠ400319068 82157362.307440.200231.200
Drugi operativni odhodki4029 10003213210
Tekoči transferi v javne zavode4133 10015849.37249.37231.200
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 100088.32288.3220
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 73105209.958287.849200.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10001.6771.6780
Investicijski transferi javnim zavodom4323 100012.65812.6580

Glasbeno šolstvo19039002 88113209.135237.923184.809
Dodatni program v glasbenih šolah400319033 1008015.25015.25019.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 1008015.25015.25019.000

Tekoči materialni stroški400319034 959165.18568.88571.574
Tekoči transferi v javne zavode4133 959165.18568.88571.574

Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji400319035 1002623.4013.4011.300
Drugi operativni odhodki4029 10002.1012.1010
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001001.3001.3001.300

Zavarovanje objektov400319036 81743.1553.8744.247
Tekoče vzdrževanje4025 81743.1553.8744.247

Drugi materialni stroški400319037 8310370.55384.59168.388
Tekoči transferi v javne zavode4133 8310370.55384.59168.388

Izobraževanje delavcev400319038 50335.00010.00015.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 50335.00010.00015.000

Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov400319039 611247431.222600
Pisarniški in splošni material in storitve4020 611247431.222600

Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči400319040 100100700700700
Tekoči transferi v javne zavode4133 100100700700700

Vzdrževanje objektov - Glasbena šola400319041 901.12945.14850.0004.000
Drugi operativni odhodki4029 10009519520
Tekoči transferi v javne zavode4133 0004.8494.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 100043.10743.1080
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10001.0901.0910

Splošno srednje in poklicno šolstvo19039003 781366.7778.7175.000
Drugi materialni stroški400319042 89973.2173.6263.300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 000408800
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1001293.2173.2182.500

Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov400319043 875093.5604.091700
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1007123.5603.561500
Tekoče vzdrževanje4025 000530200
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Vzdrževanje objektov - Dijaški dom400319058 0001.0001.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0001.0001.000

Terciarno izobraževanje1904 6849323.945478.792667.792
Visokošolsko izobraževanje19049002 6849323.945478.792667.792
Sofinanciranje visokošolskega študijskega centra Celje - RŠC400319045 607446.84378.24263.592
Tekoči transferi v javne zavode4133 607446.84378.24263.592

Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev400319046 7687265.995349.200304.200
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100012.36812.3690
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1001677.0027.0024.200
Tekoče vzdrževanje4025 10007027030
Poslovne najemnine in zakupnine4026 56023.41041.8410
Drugi operativni odhodki4029 10001.5241.5250
Tekoči transferi v javne zavode4133 7774220.988285.760300.000

Zagotavljanje prostorskih pogojev za visokošolski študij400319060 22411.10851.350300.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 0003560
Drugi operativni odhodki4029 000550
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00039.831300.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 100011.10811.1080

Drugi izobraževalni programi1905 908540.30944.88147.420
Izobraževanje odraslih19059001 908540.30944.88147.420
Dejavnost Ljudske Univerze400319047 1008415.38015.38718.265
Tekoči transferi v javne zavode4133 1008415.38015.38718.265

Tekoči materialni stroški400319048 76765.5607.3277.327
Tekoči transferi v javne zavode4133 76765.5607.3277.327

Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji400319049 1001001.9001.9001.900
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001001.9001.9001.900

Zavarovanje objektov400319050 5252325630630
Tekoče vzdrževanje4025 5252325630630

Letni program izobraževanja odraslih400319052 1001048.3398.3398.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001048.3398.3398.000

Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza400319053 55552.4374.4604.460
Tekoči transferi v javne zavode4133 55552.4374.4604.460

Dotacije za delovanje (najemnine)400319067 93936.3676.8386.838
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 93936.3676.8386.838

Pomoči šolajočim1906 8388568.953685.773644.300
Pomoči v osnovnem šolstvu19069001 8289537.813654.633604.300
Prevozi učencev400319054 8289533.313650.133600.000
Drugi transferi posameznikom4119 8289533.313650.133600.000

Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin400319069 1001054.5004.5004.300
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Drugi transferi posameznikom4119 1001054.5004.5004.300

Štipendije19069003 1007831.14031.14040.000
Štipendije400319055 1007831.14031.14040.000
Drugi operativni odhodki4029 00000
Štipendije4117 100031.14031.1400
Tekoči transferi v javne zavode4133 000040.000

SOCIALNO VARSTVO20 87114866.085993.921759.252
Varstvo otrok in družine2002 9910433.30033.59032.000
Drugi programi v pomoč družini20029001 9910433.30033.59032.000
Pomoč staršem ob rojstvu otrok400320021 9910433.30033.59032.000
Družinski prejemki in starševska nadomestila4111 9910433.30033.59032.000

Izvajanje programov socialnega varstva2004 87115832.785960.331727.252
Socialno varstvo invalidov20049002 88129258.626294.722200.380
VDC - domsko varstvo400320002 78137118.709152.80586.740
Drugi transferi posameznikom4119 78137118.709152.80586.740

Pravica družinskega pomočnika400320004 100125139.917139.917111.640
Drugi transferi posameznikom4119 100125139.917139.917111.640

Ureditev bivalne enote za odrasle osebe s posebnimi potrebami400320023 0002.0002.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0002.0002.000

Socialno varstvo starih20049003 83102371.101449.569364.800
Pomoč na domu400320005 89108129.390145.639120.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 89108129.390145.639120.000

Splošni socialni zavodi400320006 82106132.096161.021124.800
Drugi transferi posameznikom4119 82106132.096161.021124.800

Posebni socialni zavodi400320007 7791109.615142.909120.000
Drugi operativni odhodki4029 10003.8083.8080
Drugi transferi posameznikom4119 7688105.808139.101120.000

Socialno varstvo materialno ogroženih20049004 9421289.03395.12642.000
Pomoč socialno ogroženim družinam400320012 9421786.69692.04940.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10002372370
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10001.1171.1200
Tekoče vzdrževanje4025 10002382380
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 10021184.27984.36640.000
Drugi transferi posameznikom4119 00000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 502875.5510
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 10005375370
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00000

Pogrebni stroški400320013 761172.3383.0772.000
Drugi transferi posameznikom4119 0007392.000
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Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki4135 10002.3382.3380

Socialno varstvo zasvojenih20049005 71788.27311.61610.580
LAS - Program za boj proti drogi400320015 71788.27311.61610.580
Pisarniški in splošni material in storitve4020 691041.4632.1301.410
Drugi operativni odhodki4029 861154.1734.8753.630
Drugi transferi posameznikom4119 000640640
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0001.3343.170
Tekoči transferi v javne zavode4133 1001522.6372.6371.730

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 9797105.751109.298109.492
Program M DGNV400320016 89788.4959.52810.900
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 89788.4959.52810.900

Humanitarne organizacije in društva400320017 979722.33623.00023.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10001961960
Drugi transferi posameznikom4119 10005.9685.9680
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 966715.44516.10823.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 10007277280

Program za starostnike400320018 89893.5534.0004.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 89893.5534.0004.000

Program OO RK Velenje400320019 969529.80331.20431.400
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 969529.80331.20431.400

M aterialni stroški400320020 1001003.4723.4723.470
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001003.4723.4723.470

Dotacije za delovanje (najemnine)400320022 10010438.09438.09436.722
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10019335.21635.21618.246
Tekoči transferi v javne zavode4133 100162.8782.87818.476
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URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR4004 5969181.988308.600264.800
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 404022.35056.00056.000
Splošne okoljevarstvene storitve1506 404022.35056.00056.000
Informacijski sistem varstva okolja in narave15069001 404022.35056.00056.000
Program varstva okolja400415001 353517.34349.20049.200
Pisarniški in splošni material in storitve4020 0003.2003.200
Drugi operativni odhodki4029 10002.0402.0400
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 353315.30343.96046.000

Delovanje in vzdrževanje EIS400415002 74745.0066.8006.800
Tekoče vzdrževanje4025 75755.0066.7006.700
Drugi operativni odhodki4029 000100100

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 6376159.638252.600208.800
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija1602 6376159.638252.600208.800
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc16029001 797913.42516.90016.900
Geografsko informacijski sistem M OV400416001 797911.12514.10014.100
Pisarniški in splošni material in storitve4020 0001.0001.000
Tekoče vzdrževanje4025 82825.5066.7006.700
Nakup opreme4202 90905.6196.2506.250
Nakup nematerialnega premoženja4207 000150150

Vzpostavitev in delovanje GIC400416002 82822.3002.8002.800
Drugi operativni odhodki4029 82822.3002.8002.800

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave16029002 39393.5348.9508.950
Projekt trajnostnega razvoja M OV400416004 39393.5348.9508.950
Pisarniški in splošni material in storitve4020 000216250
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 40413.5348.7348.700

Prostorsko načrtovanje16029003 6378142.679226.750182.950
Občinski prostorski akti400416005 707047.76268.00068.000
Drugi operativni odhodki4029 10001.1981.1980
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 706846.56466.80268.000

Občinski strateški prostorski akti400416006 595929.73750.00050.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 55551.1052.0002.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 606028.63248.00048.000

PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti400416007 559952.28695.85552.950
Pisarniški in splošni material in storitve4020 0001.1052.000
Drugi operativni odhodki4029 0005.0005.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 5811452.28689.75045.950

Geodetske podlage za OPA400416008 10010712.89412.89512.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 00003.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10014312.89412.8959.000
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URAD ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE4005 64103567.361891.618548.610
LOKALNA SAMOUPRAVA06 737863.73087.24481.300
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni0601 839253.51864.24458.300
Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 839253.51864.24458.300
Savinjsko - Šaleška območna razvojna agencija400506001 969633.22634.50034.500
Drugi operativni odhodki4029 969633.22634.50034.500

Regionalna razvojna agencija Celje400506002 100255.9445.94423.800
Drugi operativni odhodki4029 100255.9445.94423.800

Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu400506005 59013.84823.3000
Drugi operativni odhodki4029 59013.84823.3000

Ustanovitev gospodarske družbe RASR400506006 10005005000
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin4410 10005005000

Dejavnost občinske uprave0603 444410.21223.00023.000
Administracija občinske uprave06039001 606010.11717.00017.000
M aterialni stroški - TIC/PC400506003 606010.11717.00017.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 52503.4676.7237.000
Posebni material in storitve4021 100025250
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 000100100
Prevozni stroški in storitve4023 000100100
Izdatki za službena potovanja4024 000100100
Poslovne najemnine in zakupnine4026 121260500500
Drugi operativni odhodki4029 83856.5657.9527.700
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 0001.5001.500

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 22966.0006.000
Informacijske povezave in postaje400506004 22966.0006.000
Drugi operativni odhodki4029 100096960
Nakup opreme4202 0005.9046.000

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO11 93200114.755123.05157.375
Program reforme kmetijstva in ž ivilstva1102 95243100.731105.50941.375
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu11029001 10012118.75818.75815.500
Pospeševanje proizvodnje hrane400511001 10012118.75818.75815.500
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 10012118.75818.75815.500

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij11029002 9538481.97486.42721.375
Posebne strokovne naloge400511002 0005630
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 0005630

INTERREG III A - Kmečka tržnica400511003 1893602.0004.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10003603600
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 0001.6404.000
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Dotacije400511004 2020150750750
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 2020150750750

Razvojni program podeželja400511005 1001395.9765.9764.300
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001395.9765.9764.300

Obnova Ekomuzeja - Grilova domači ja400511011 9773873.79276.00010.000
Drugi operativni odhodki4029 10006696690
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 100069.53069.5300
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0002.20610.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10003.5943.5950

Dotacije za delovanje (najemnine)400511012 1001001.6961.6961.695
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001001.6961.6961.695

Zemljiške operacije11029003 0003244.500
Agromelioracije400511006 0003244.500
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 0003244.500

Splošne storitve v kmetijstvu1103 808814.02417.54216.000
Delovanje služb in javnih zavodov11039001 91912.9203.2003.200
Izobraževanje kmetovalcev400511008 91912.9203.2003.200
Pisarniški in splošni material in storitve4020 83808511.0251.070
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 100108575575530
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 93931.4941.6001.600

Zdravstveno varstvo rastlin in živali11039002 778711.10514.34212.800
Zavetišče za male živali400511010 778711.10514.34212.800
Poslovne najemnine in zakupnine4026 73943.0004.1183.200
Drugi operativni odhodki4029 79848.10510.2249.600

GOSPODARSTVO14 473278.829168.291246.935
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti1402 20129.00045.00075.200
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva14029001 20129.00045.00075.200
Pospeševanje razvoja malega gospodarstva400514001 00002.200
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 00002.200

Izobraževanje in promoviranje400514002 000011.000
Drugi operativni odhodki4029 0000500
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 000010.500

Razvojni projekti400514003 000017.000
Drugi operativni odhodki4029 000017.000

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva400514020 00030.00030.000
Dana posojila finančnim institucijam4403 00030.00030.000

Podjetniški inkubator SAŠA400514023 60609.00015.00015.000
Drugi operativni odhodki4029 60609.00015.00015.000

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva1403 574169.829123.291171.735
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Promocija občine14039001 644852.04581.556107.500
Založništvo (tur. prospekti, film), informativna gradiva, razpisi400514004 19193.53719.00019.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 14142.13315.00015.000
Drugi operativni odhodki4029 35351.4044.0004.000

Prireditve, sejmi, sponzorstva400514005 9711844.95046.50038.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1001179.3919.4318.000
Prevozni stroški in storitve4023 00001.000
Izdatki za službena potovanja4024 10007867870
Poslovne najemnine in zakupnine4026 00001.000
Drugi operativni odhodki4029 937218.77220.28226.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10080016.00016.0002.000

Odnosi z javnostmi400514006 22502.5002.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 7750700700
Poslovne najemnine in zakupnine4026 0001.8001.800

Nacionalni in mednarodni projekti400514007 000010.000
Drugi operativni odhodki4029 000010.000

Drugi turistični programi in promocijska dejavnost400514008 2693.50813.55638.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 35353.50810.00010.000
Drugi operativni odhodki4029 0003.55628.000

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva14039002 432817.78441.73564.235
Razvojni programi in projekti400514009 423598.00018.000
Drugi operativni odhodki4029 423598.00018.000

Vodniška služba in turistični vodniki po regiji400514010 772473.5003.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 000500500
Drugi operativni odhodki4029 882473.0003.000

Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev400514011 717110.72315.00015.000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 717110.72315.00015.000

Turistični podmladki400514013 662003.5003.500
Drugi operativni odhodki4029 0001.5001.500
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10002002000
Tekoči transferi v javne zavode4133 0001.8002.000

Turistični čolni400514017 000012.500
Nakup prevoznih sredstev4201 000012.500

Razvoj turizma na podeželju400514021 0003.5003.500
Drugi operativni odhodki4029 0001.5001.500
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0002.0002.000

Ureditev jezerske marine in čolnarne ob Velenjskem jezeru400514022 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

Dotacije za delovanje (najemnine)400514025 86866.2557.2357.235
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 86866.2557.2357.235
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PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 257627.874111.20036.500
Komunalna dejavnost1603 257627.874111.20036.500
Objekti za rekreacijo16039003 257627.874111.20036.500
Urejanje vrtičkov400516001 257627.874111.20036.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 95217181.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1002281.1381.139500
Tekoče vzdrževanje4025 10002072070
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10006376380
Drugi operativni odhodki4029 10001.0231.0250
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 7196.56489.88435.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 100018.28818.2890

SOCIALNO VARSTVO20 39023.47460.9540
Varstvo otrok in družine2002 39023.47460.9540
Drugi programi v pomoč družini20029001 39023.47460.9540
Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene400520001 39023.47460.9540
Drugi transferi posameznikom4119 9903.9744.0000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 34019.50056.9540

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA22 99653156.808159.00024.000
Servisiranje javnega dolga2201 99653156.808159.00024.000
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje22019001 99653156.808159.00024.000
Plači la obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov400522001 955613.32114.00024.000
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 955613.32114.00024.000

Plači la obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009400522003 96037.17638.6880
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 96037.17638.6880

Plači la glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2009400522004 1000100.000100.0000
Odplačila kreditov poslovnim bankam5501 1000100.000100.0000

Plači la obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010400522005 10006.3116.3120
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 10006.3116.3120

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI23 5699101.890181.878102.500
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč2302 79206101.890128.87849.500
Rezerva občine23029001 10010045.00045.00045.000
Proračunska rezerva400523001 10010045.00045.00045.000
Proračunska rezerva4091 10010045.00045.00045.000

Posebni programi pomoči v primerih nesreč23029002 681.26456.89083.8784.500
Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah400523002 43271.2042.8244.500
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 43271.2042.8244.500

Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene400523004 69055.68681.0540
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Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 90051.14956.9540
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1904.53724.1000

Splošna proračunska rezervacija2303 00053.00053.000
Splošna proračunska rezervacija23039001 00053.00053.000
Splošna proračunska rezervacija400523003 00053.00053.000
Splošna proračunska rezervacija4090 00053.00053.000
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URAD ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO4006 63392.260.2063.605.0065.762.042
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE04 0004242
Druge skupne administrativne službe0403 0004242
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem04039003 0004242
Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov400604001 0004242
Tekoče vzdrževanje4025 0004242

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 59361.907.6013.210.9905.313.000
Spodbujanje stanovanjske gradnje1605 59361.907.6013.210.9905.313.000
Spodbujanje stanovanjske gradnje16059002 59351.770.3842.996.8905.052.000
Prid. novih stan. enot in posl. prost. - stanovanja Selo400616004 000500.000500.000
Nakup zgradb in prostorov4200 000500.000500.000

Prid. novih stan. enot in posl. prost. - nakup stanovanj in poslovnih prostorov400616005 7973293.515371.423400.000
Drugi operativni odhodki4029 10003053060
Nakup zgradb in prostorov4200 7973293.210371.117400.000

Prid. novih stan. enot in posl. prost. - stanovanja Šmarška cesta400616006 000050.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000050.000

Investicijsko vzdrževanje in obnove400616007 84112449.953537.278402.000
Tekoče vzdrževanje4025 97026270
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 83110439.583526.906400.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10051710.34410.3452.000

Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Stari trg 17400616015 9957.3087.400150.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00092150.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10007.3087.3080

Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Efenkova 61400616017 90245978.5601.083.820400.000
Nakup opreme4202 10001.8161.8170
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000105.258400.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10009.0839.0830
Investicijski transferi javnim zavodom4323 1000967.662967.6620

Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Ljubljanska 2400616018 0000150.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000150.000

Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica400616020 6125.257427.8273.000.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00026.0003.000.000
Nakup nematerialnega premoženja4207 100025.15825.1580
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0099376.6690

Rušitev objekta Stari trg 27400616021 23015.79069.1420
Izdatki za službena potovanja4024 9901061070
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00050.8500
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 10006.0566.0570
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 7909.62712.1280
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Drugi programi na stanovanjskem področju16059003 6453137.217214.100261.000
Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov400616008 412310.19325.00045.000
Tekoče vzdrževanje4025 100010.19310.1930
Drugi operativni odhodki4029 00014.80745.000

20% udeležba v republiški stanovanjski sklad400616009 96377.4677.80020.000
Tekoči transferi v javne sklade4132 96377.4677.80020.000

10% udeležba v republiški odškodninski sklad400616010 98344.1274.20012.000
Tekoči transferi v javne sklade4132 98344.1274.20012.000

Stroški upravljanja400616011 886996.955110.000140.000
Drugi operativni odhodki4029 886996.955110.000140.000

Drugi odhodki400616012 284218.47567.10044.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 431393.1124.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 48515.05710.49910.000
Drugi operativni odhodki4029 254413.27953.48930.000

SOCIALNO VARSTVO20 89317126.608141.50040.000
Izvajanje programov socialnega varstva2004 89317126.608141.50040.000
Socialno varstvo materialno ogroženih20049004 89317126.608141.50040.000
Subvencije stanarin400620001 89317126.608141.50040.000
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 89317126.608141.50040.000

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA22 9055225.997252.474409.000
Servisiranje javnega dolga2201 9055225.997252.474409.000
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje22019001 9055225.997252.474409.000
Odplači lo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B400622001 98572.8362.9005.000
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 98572.8362.9005.000

Odplači lo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C400622002 96615.5835.8009.100
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 96615.5835.8009.100

Odplači lo obresti posojila za objekt na Cesti talcev400622003 808012.96916.20016.200
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 808012.96916.20016.200

Odplači lo obresti posojila za objekt na Prešernovi 7/c400622004 75755.0896.8006.800
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 75755.0896.8006.800

Odplači lo obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela A, B, C400622005 98848.2208.4009.800
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 98848.2208.4009.800

Odplači lo obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D400622006 85857.6319.0009.000
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 85857.6319.0009.000

Odplači lo obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti400622007 90235.7836.40025.400
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 90235.7836.40025.400

Odplači lo obresti posojila za objekt Splitska 61400622008 76764.4275.8005.800
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 76764.4275.8005.800

Odplači lo obresti posojila za objekt Selo - Šalek400622009 778614.41818.70016.700
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Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 778614.41818.70016.700

Odplači lo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B400622010 75758.13310.80010.800
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 75758.13310.80010.800

Odplači lo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C400622011 797716.00920.28620.700
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 797716.00920.28620.700

Odplači lo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev400622012 10010429.25929.26028.000
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 10010429.25929.26028.000

Odplači lo glavnice posojila za objekt na Prešernovi 7/c400622013 10010411.81411.81411.400
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 10010411.81411.81411.400

Odplači lo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C400622014 10010016.42916.42916.400
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 10010016.42916.42916.400

Odplači lo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D400622015 10010519.58519.58518.600
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 10010519.58519.58518.600

Odplači lo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti400622016 838315.69218.90018.900
Odplačila kreditov poslovnim bankam5501 838315.69218.90018.900

Odplači lo glavnice posojila za objekt Splitska 61400622017 808010.34013.00013.000
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 808010.34013.00013.000

Odplači lo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek400622018 989831.77932.40032.400
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 989831.77932.40032.400

Odplači lo obresti posojila za objekt Gorica400622027 000075.000
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem4033 000075.000

Odplači lo glavnice posojila za objekt Gorica400622028 000060.000
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem5503 000060.000
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SLUŽBA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI4007 38401.404.8323.717.4603.529.260
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN12 000130.000130.000
Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije1202 00034.00034.000
Oskrba z električno energijo12029001 00034.00034.000
ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - II. etapa400712003 0001.0001.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0001.0001.000

ZN Lipa zahod400712004 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Lipa vzhod400712005 0002.0002.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0002.0002.000

ZN Šentilj - komunalna oprema400712008 0005.0005.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0004.0004.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

LN Vinska Gora II.400712024 00025.00025.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

Urejanje, nadzor in oskrba z  drugimi vrstami energije1207 00096.00096.000
Oskrba s toplotno energijo12079001 00096.00096.000
Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod400712012 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa400712013 00050.00050.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00045.00045.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - II. etapa400712014 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Lipa zahod400712015 00025.00025.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

ZN Lipa vzhod400712016 0001.4284.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.4284.000

ZN Selo - komunalna oprema400712020 00017.57215.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00012.57210.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 3233.4581.102.3701.522.000
Cestni promet in infrastruktura1302 3233.4581.102.3701.522.000
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest13029002 3219.497754.3701.174.000
Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod400713001 00011.00011.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00010.00010.000
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Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa400713002 00051.00051.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00050.00050.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

Gradnja peš poti ob Paki400713005 10005.6025.6110
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 10004.5844.5840
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 9901.0181.0270

ZN Lipa zahod400713010 0005.0005.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

ZN Lipa vzhod400713011 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza400713012 5313.895292.759502.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000276.864500.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 100013.89513.8950
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 0002.0002.000

Ureditev parkirišč in pov. cesta do Ljubljanske400713013 00044.00044.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00040.00040.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0004.0004.000

ZN Šentilj - komunalna oprema400713016 00020.00020.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00018.00018.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0002.0002.000

ZN Selo - komunalna oprema400713017 00010.00010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0009.0009.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Stara vas - projekti komunalne opreme400713021 00050.000100.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00040.00090.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00010.00010.000

Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme400713022 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00020.00020.000

LN Vinska Gora II.400713045 000144.000310.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000134.000300.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00010.00010.000

Komunalna oprema Zgornji Šalek400713047 00050.00050.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00045.00045.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

Komunalna oprema Tajna400713048 00050.00050.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00045.00045.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

Urejanje cestnega prometa13029003 4413.961315.000315.000
Parkirišče na Trgu mladosti in na Vodnikovi400713024 7713.961210.000210.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000196.037200.000
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Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10014013.96113.96310.000

Sofinanciranje izgradnje parkirišč pri pošti400713025 000100.000100.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000100.000100.000

Projektna dokumentacija za garažne hiše400713029 0005.0005.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

Cestna razsvetljava13029004 00033.00033.000
ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa400713031 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Selo - komunalna oprema400713040 00010.00010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0009.0009.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Stara vas - projekti komunalne opreme400713042 00022.00022.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0002.0002.000

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 5517.515339.700339.700
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 5517.515339.700339.700
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 000700700
ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa400715002 000700700
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000700700

Ravnanje z odpadno vodo15029002 5517.515339.000339.000
Izgradnja malih čistilnih naprav400715021 42422.1005.0005.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0009003.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 511052.1004.1002.000

ZN Lipa zahod400715022 00022.00022.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0002.0002.000

ZN Lipa vzhod400715023 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza400715024 00084.00084.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00080.00080.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 0004.0004.000

ZN Šentilj - komunalna oprema400715028 282815.41555.00055.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00039.58450.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10030815.41515.4165.000

ZN Selo - komunalna oprema400715029 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Stara vas - projekti komunalne opreme400715032 00055.00055.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00050.00050.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme400715033 00050.00050.000
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Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00030.00030.000
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin4311 00020.00020.000

LN Vinska Gora II.400715035 00055.00055.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00050.00050.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

Komunalna oprema Zgornji Šalek400715036 00010.00010.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00010.00010.000

Komunalna oprema Tajna400715037 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 63881.353.8582.145.3901.537.560
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija1602 242620.99585.99682.000
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc16029001 5562912.63012.000
ZN Šentilj - komunalna oprema400716008 0005.0005.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

ZN Selo - komunalna oprema400716009 0002.0002.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0002.0002.000

ZN Stara vas - projekti komunalne opreme400716011 0005.0005.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0005.0005.000

LN Vinska Gora II.400716047 10006296300
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10006296300

Prostorsko načrtovanje16029003 282920.36673.36670.000
Programi opremljanja za območje občine400716041 10010220.36620.36620.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10010220.36620.36620.000

Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme400716045 00010.00010.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00010.00010.000

Komunalna oprema Zgornji Šalek400716052 0003.0000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0003.0000

Programi opremljanja za območje občine - po planu KPV400716054 00040.00040.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 00040.00040.000

Komunalna dejavnost1603 323.134112.121145.000
Oskrba z vodo16039001 00060.51893.000
ZN Lipa zahod400716016 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Lipa vzhod400716017 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Šentilj - komunalna oprema400716020 00011.51844.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0007.51840.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0004.0004.000

ZN Selo - komunalna oprema400716021 0001.0001.000
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Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

ZN Stara vas - projekti komunalne opreme400716023 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

LN Vinska Gora II.400716048 0001.0001.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0001.0001.000

Komunalna oprema Zgornji Šalek400716055 00022.00022.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0002.0002.000

Komunalna oprema Tajna400716056 00022.00022.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0002.0002.000

Objekti za rekreacijo16039003 663.13451.60352.000
Ulična oprema, klopi400716029 11103.13429.60330.000
Tekoče vzdrževanje4025 10002.3432.3430
Nakup opreme4202 10007917910
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 0006.46910.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00020.00020.000

ZN Selo - komunalna oprema400716033 00022.00022.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00020.00020.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0002.0002.000

Upravljanje in razpolaganje z  zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna1606 681011.329.7301.947.2731.310.560
Urejanje občinskih zemljišč16069001 575728.71950.03150.000
Geodetske izmere, ostalo400716037 575728.71950.03150.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 0003.6655.000
Drugi operativni odhodki4029 43552.7356.3665.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 656525.98440.00040.000

Nakup zemljišč16069002 691031.301.0111.897.2421.260.560
Odkupi zemljišč400716039 681031.266.3841.859.2421.225.560
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1122130.00030.000
Drugi operativni odhodki4029 25254.93020.00020.000
Nakup zgradb in prostorov4200 1000137.500137.5000
Nakup zemljišč in naravnih bogastev4206 67961.123.7331.671.7421.175.560

Drugi odhodki400716040 919934.62738.00035.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10003453460
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 9921231245.000
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10007.8007.8000
Drugi operativni odhodki4029 888525.49728.86830.000
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 10008618620
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MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA4008 94110400.450427.724364.424
LOKALNA SAMOUPRAVA06 94111391.607417.124351.824
Dejavnost občinske uprave0603 94111391.607417.124351.824
Administracija občinske uprave06039001 96115381.960398.624333.324
Plače400806001 100134349.028349.629260.329
Plače in dodatki4000 100144261.438261.439181.807
Regres za letni dopust4001 10014111.07211.0727.850
Povračila in nadomestila4002 10011621.27921.28018.362
Sredstva za delovno uspešnost4003 1001384.2724.2733.105
Sredstva za nadurno delo4004 00004.908
Drugi izdatki zaposlenim4009 1001011.6131.6141.593
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 10013823.48423.48417.073
Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 10014818.81418.81512.683
Prispevek za zaposlovanje4012 10061159160260
Prispevek za starševsko varstvo4013 100102265266260
Premije ko lektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU4015 1001716.6326.6343.885
***Davek na izplačane plače4028 0005928.543

Pisarniški in splošni material in storitve400806002 6810515.79823.09115.091
Pisarniški in splošni material in storitve4020 55755.57110.1827.400
Posebni material in storitve4021 10001501500
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 861576.8978.0324.400
Tekoče vzdrževanje4025 52541.6813.2273.109
Drugi operativni odhodki4029 1008241.4991.500182

Strokovno izobraževanje zaposlenih400806003 77132.1382.76716.267
Drugi operativni odhodki4029 77132.1382.76716.267

Službena potovanja400806004 76384.6696.17712.177
Izdatki za službena potovanja4024 76384.6696.17712.177

Vzdrževanje službenih vozil400806005 52373.7847.33010.330
Pisarniški in splošni material in storitve4020 920330
Prevozni stroški in storitve4023 52373.7827.32710.330

Uniforme in službena obleka400806006 72356.3888.83018.330
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100088880
Posebni material in storitve4021 72346.3008.74218.330

Delovanje Komisije za nadzor dela medobčinskega inšpektorata400806008 1919154800800
Drugi operativni odhodki4029 1919154800800

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 52529.64618.50018.500
Nabava in vzdrževanje opreme400806009 71717.79711.00011.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10002022030
Tekoče vzdrževanje4025 1001433.5803.5812.500
Nakup prevoznih sredstev4201 0002.1964.000

4008 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN 
VARSTVO OKOLJA



4008 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO v EUR
Indeks 
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REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 
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NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Nakup opreme4202 80894.0145.0204.500

Vzdrževanje prostorov400806010 25251.8507.5007.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10007547550
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10001.0951.0970
Tekoče vzdrževanje4025 0001482.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0005.5005.500

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI10 83708.84310.60012.600
Aktivna politika zaposlovanja1003 83708.84310.60012.600
Povečanje zaposljivosti10039001 83708.84310.60012.600
Javna dela - M edobčinski inšpektorat400810001 83708.84310.60012.600
Plače in dodatki4000 96726.1706.4218.546
Regres za letni dopust4001 48486921.4501.450
Povračila in nadomestila4002 72809881.3651.240
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 7373546750750
Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 7373437600600
Prispevek za zaposlovanje4012 4141499
Prispevek za starševsko varstvo4013 123123655

4008 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN 
VARSTVO OKOLJA



4009 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE v EUR
Indeks 

5:4
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2010
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SPREJETI 

2010
NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE4009 636370.326111.780111.780
LOKALNA SAMOUPRAVA06 636370.326111.780111.780
Dejavnost občinske uprave0603 636370.326111.780111.780
Administracija občinske uprave06039001 616064.730106.180108.180
Plače400906001 626163.687102.885104.885
Plače in dodatki4000 636144.50270.23173.360
Regres za letni dopust4001 97972.7682.8652.865
Povračila in nadomestila4002 48485.85112.07512.075
Sredstva za delovno uspešnost4003 911632.2942.5341.405
Sredstva za nadurno delo4004 000555555
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 63634.1416.6256.625
Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 60603.3185.5155.515
Prispevek za zaposlovanje4012 7676283737
Prispevek za starševsko varstvo4013 6060477878
Premije ko lektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU4015 65657391.1451.145
***Davek na izplačane plače4028 0001.2251.225

Pisarniški in splošni material in storitve400906002 8080228285285
Pisarniški in splošni material in storitve4020 00057285
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10002282280

Strokovno izobraževanje zaposlenih400906003 25253441.3701.370
Drugi operativni odhodki4029 25253441.3701.370

Službena potovanja400906004 31314711.5001.500
Izdatki za službena potovanja4024 31314711.5001.500

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami400906009 000140140
Plače in dodatki4000 000140140

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 1001555.5965.6003.600
Nabava in vzdrževanje opreme400906007 1001555.5965.6003.600
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 9901561570
Tekoče vzdrževanje4025 00001.400
Nakup opreme4202 1002475.4405.4432.200

4009 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE



4010 GALERIJA VELENJE v EUR
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PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

GALERIJA VELENJE4010 0000147.076
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI10 00009.518
Aktivna politika zaposlovanja1003 00009.518
Povečanje zaposljivosti10039001 00009.518
Javna dela - Galerija401010001 00009.518
Plače in dodatki4000 00007.210
Povračila in nadomestila4002 00001.349
Sredstva za delovno uspešnost4003 0000159
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 0000425
Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 0000359
Prispevek za zaposlovanje4012 00008
Prispevek za starševsko varstvo4013 00008

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 0000137.558
Ohranjanje kulturne dediščine1802 0000113.652
Premična kulturna dediščina18029002 0000113.652
Plače401018001 000053.840
Plače in dodatki4000 000037.980
Regres za letni dopust4001 00001.448
Povračila in nadomestila4002 00002.864
Sredstva za delovno uspešnost4003 0000870
Drugi izdatki zaposlenim4009 00002.122
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 00003.395
Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 00002.546
Prispevek za zaposlovanje4012 000027
Prispevek za starševsko varstvo4013 000042
Premije ko lektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU4015 0000955
***Davek na izplačane plače4028 00001.591

M aterialni stroški401018002 000022.597
Pisarniški in splošni material in storitve4020 00006.655
Posebni material in storitve4021 00002.010
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 00006.880
Prevozni stroški in storitve4023 000064
Izdatki za službena potovanja4024 0000921
Tekoče vzdrževanje4025 00004.303
Poslovne najemnine in zakupnine4026 0000173
Drugi operativni odhodki4029 00001.485
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000106

Izobraževanje delavcev401018003 0000637
Drugi operativni odhodki4029 0000637

Program401018004 000035.128

4010 GALERIJA VELENJE



4010 GALERIJA VELENJE v EUR
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(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Pisarniški in splošni material in storitve4020 00007.957
Prevozni stroški in storitve4023 0000530
Drugi operativni odhodki4029 000026.641

Nakup eksponatov401018005 0000558
Drugi operativni odhodki4029 0000491
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 000067

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami401018007 0000892
Plače in dodatki4000 0000892

Programi v kulturi1803 000023.906
Drugi programi v kulturi18039005 000023.906
Vzdrževanje objektov401018006 00001.097
Tekoče vzdrževanje4025 00001.097

Nakup opreme401018008 000022.809
Nakup opreme4202 000022.809

4010 GALERIJA VELENJE



6001 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD v EUR
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PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD6001 48673.5117.3705.270
LOKALNA SAMOUPRAVA06 48763.5117.3704.600
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 72922.5743.5902.800
Delovanje ožjih delov občin06029001 72922.5743.5902.800
M aterialni stroški600106001 72922.5743.5902.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 701012.2123.1802.200
Posebni material in storitve4021 0000100
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 88362362410100
Izdatki za službena potovanja4024 0000400

Dejavnost občinske uprave0603 25529383.7801.800
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 25529383.7801.800
Vzdrževanje opreme in prostorov600106003 141643292.300200
Tekoče vzdrževanje4025 141643292.300200

Naložbe v opremo in ureditev prostorov600106004 41386091.4801.600
Nakup opreme4202 7676609800800
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 000680800

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 0000200
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 0000200
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 0000200
Pomoči  in dotacije600107001 0000200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000200

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 0000140
Cestni promet in infrastruktura1302 0000140
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 0000140
Vzdrževanje cest600113001 0000140
Tekoče vzdrževanje4025 0000140

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 0000330
Programi v kulturi1803 000050
Umetniški programi18039002 000050
Pomoči  in dotacije600118001 000050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000050

Podpora posebnim skupinam1804 0000150
Programi veteranskih organizacij18049001 000050
Pomoči  in dotacije600118004 000050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000050

6001 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD



6001 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD v EUR
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(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Programi drugih posebnih skupin18049004 0000100
Pomoči  in dotacije600118005 0000100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000100

Šport in prostočasne aktivnosti1805 0000130
Programi športa18059001 000080
Pomoči  in dotacije600118002 000080
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000080

Programi za mladino18059002 000050
Pomoči  in dotacije600118003 000050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000050

6001 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD



6002 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD v EUR
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PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD6002 71974.6816.5504.850
LOKALNA SAMOUPRAVA06 71974.6816.5504.850
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 891043.0633.4502.950
Delovanje ožjih delov občin06029001 891043.0633.4502.950
M aterialni stroški600206001 891073.0633.4502.850
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1001251.5061.5091.200
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 801141.4261.7791.250
Prevozni stroški in storitve4023 0000100
Tekoče vzdrževanje4025 707171102100
Poslovne najemnine in zakupnine4026 0000100
Drugi operativni odhodki4029 99606060100

Enkratne nagrade600206002 0000100
Drugi operativni odhodki4029 0000100

Dejavnost občinske uprave0603 52851.6193.1001.900
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 52851.6193.1001.900
Vzdrževanje opreme in prostorov600206003 863051.5271.780500
Tekoče vzdrževanje4025 863531.4131.650400
Poslovne najemnine in zakupnine4026 92055600
Drugi operativni odhodki4029 84595970100

Naložbe v opremo in ureditev prostorov600206004 77921.3201.400
Nakup opreme4202 000500500
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 920921000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000720900

6002 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD



6003 MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG6003 34343.78511.25011.250
LOKALNA SAMOUPRAVA06 48473.3356.9507.150
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 47442.8766.0706.500
Delovanje ožjih delov občin06029001 47442.8766.0706.500
M aterialni stroški600306001 44402.1234.8705.300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 61459801.6002.200
Posebni material in storitve4021 0004000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 39406861.7531.700
Tekoče vzdrževanje4025 3193121.100
Drugi operativni odhodki4029 56150449805300

Enkratne nagrade600306002 63637521.2001.200
Drugi operativni odhodki4029 63637521.2001.200

Dejavnost občinske uprave0603 5271459880650
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 5271459880650
Vzdrževanje opreme in prostorov600306003 96184459480250
Pisarniški in splošni material in storitve4020 960961000
Tekoče vzdrževanje4025 97124311320250
Drugi operativni odhodki4029 87052600

Naložbe v opremo in ureditev prostorov600306004 000400400
Nakup opreme4202 000200200
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 000200200

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 56100250450250
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 56100250450250
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 56100250450250
Pomoči  in dotacije600307001 56100250450250
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 76192250330130
Tekoči transferi v javne zavode4133 000120120

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 11112001.8501.850
Programi v kulturi1803 000500500
Umetniški programi18039002 000500500
Pomoči  in dotacije600318001 000500500
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000250250
Tekoči transferi v javne zavode4133 000250250

Podpora posebnim skupinam1804 17172001.1501.150
Programi veteranskih organizacij18049001 3636200550550
Pomoči  in dotacije600318004 3636200550550
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 3636200550550

6003 MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG



6003 MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Programi drugih posebnih skupin18049004 000600600
Pomoči  in dotacije600318005 000600600
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000600600

Šport in prostočasne aktivnosti1805 000200200
Programi športa18059001 000200200
Pomoči  in dotacije600318002 000200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000200200

IZOBRAŽEVANJE19 0002.0002.000
Primarno in sekundarno izobraževanje1903 0002.0002.000
Osnovno šolstvo19039001 0002.0002.000
Pomoči  in dotacije600319001 0002.0002.000
Tekoči transferi v javne zavode4133 0002.0002.000

6003 MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG



6004 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE v EUR
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KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE6004 91916.9627.6097.609
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 4343112525
Urejanje na področju fiskalne politike0202 4343112525
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 4343112525
Stroški plači lnega prometa600402001 4343112525
Drugi operativni odhodki4029 4343112525

LOKALNA SAMOUPRAVA06 961145.4055.6304.750
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 94592.6392.8004.450
Delovanje ožjih delov občin06029001 94592.6392.8004.450
M aterialni stroški600406001 94592.6392.8004.450
Pisarniški in splošni material in storitve4020 951071.6081.7011.500
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 100215975992.900
Prevozni stroški in storitve4023 9604344500
Izdatki za službena potovanja4024 0005050

Dejavnost občinske uprave0603 989222.7662.830300
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 989222.7662.830300
Vzdrževanje opreme in prostorov600406003 989222.7662.830300
Tekoče vzdrževanje4025 1002.0202.0202.030100
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 93373745800200

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 0004040
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 0004040
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 0004040
Pomoči  in dotacije600407001 0004040
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0004040

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 89681.3801.5432.023
Cestni promet in infrastruktura1302 89681.3801.5432.023
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 89681.3801.5432.023
Vzdrževanje cest600413001 89681.3801.5432.023
Tekoče vzdrževanje4025 89681.3801.5432.023

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 9729167171571
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 9729167171571
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 9729167171571
Vzdrževanje javne snage600415001 9729167171571
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 9729167171571

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 000200200

6004 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE



6004 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Programi v kulturi1803 0004040
Umetniški programi18039002 0004040
Pomoči  in dotacije600418001 0004040
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0004040

Podpora posebnim skupinam1804 0008080
Programi veteranskih organizacij18049001 0004040
Pomoči  in dotacije600418004 0004040
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0004040

Programi drugih posebnih skupin18049004 0004040
Pomoči  in dotacije600418005 0004040
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0004040

Šport in prostočasne aktivnosti1805 0008080
Programi športa18059001 0004040
Pomoči  in dotacije600418002 0004040
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0004040

Programi za mladino18059002 0004040
Pomoči  in dotacije600418003 0004040
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0004040

6004 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE



6005 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE6005 68687.80411.52911.529
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 454592020
Urejanje na področju fiskalne politike0202 454592020
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 454592020
Stroški plači lnega prometa600502001 454592020
Drugi operativni odhodki4029 454592020

LOKALNA SAMOUPRAVA06 76966.1057.9906.350
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 99984.1954.2404.300
Delovanje ožjih delov občin06029001 99984.1954.2404.300
M aterialni stroški600506001 99984.1954.2404.300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1001112.5622.5642.300
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 94346737162.000
Poslovne najemnine in zakupnine4026 10009609600

Dejavnost občinske uprave0603 51931.9103.7502.050
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 51931.9103.7502.050
Vzdrževanje opreme in prostorov600506003 51931.9103.7502.050
Tekoče vzdrževanje4025 987641.9101.950250
Nakup opreme4202 000800800
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0001.0001.000

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 0008080
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 0008080
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 0008080
Pomoči  in dotacije600507001 0008080
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0008080

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 44401.2322.8153.065
Cestni promet in infrastruktura1302 44401.2322.8153.065
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 53481.2322.3152.565
Vzdrževanje cest600513001 53481.2322.3152.565
Tekoče vzdrževanje4025 53481.2322.3152.565

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest13029002 000500500
Naložbe v cestno infrastrukturo600513002 000500500
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000500500

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 000141.714
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 000141.714
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 000141.714

6005 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE



6005 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE v EUR
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PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Vzdrževanje javne snage600515001 000141.714
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 000141.714

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 5264160310250
Programi v kulturi1803 0005050
Umetniški programi18039002 0005050
Pomoči  in dotacije600518001 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

Podpora posebnim skupinam1804 100160160160100
Programi veteranskih organizacij18049001 10022011011050
Pomoči  in dotacije600518004 10022011011050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10022011011050

Programi drugih posebnih skupin18049004 100100505050
Pomoči  in dotacije600518005 100100505050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100100505050

Šport in prostočasne aktivnosti1805 000100100
Programi športa18059001 0005050
Pomoči  in dotacije600518002 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

Programi za mladino18059002 0005050
Pomoči  in dotacije600518003 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

SOCIALNO VARSTVO20 9959629830050
Izvajanje programov socialnega varstva2004 9959629830050
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 9959629830050
Pomoči  in dotacije600520001 9959629830050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 9959629830050

6005 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE



6006 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA v EUR
Indeks 

5:4
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5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
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PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA6006 951298.1818.6296.362
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 101118141412
Urejanje na področju fiskalne politike0202 101118141412
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 101118141412
Stroški plači lnega prometa600602001 101118141412
Drugi operativni odhodki4029 101118141412

LOKALNA SAMOUPRAVA06 951367.8678.3155.800
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 991437.5857.6605.300
Delovanje ožjih delov občin06029001 991437.5857.6605.300
M aterialni stroški600606001 991336.5196.5904.900
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1001394.3884.3903.150
Posebni material in storitve4021 000050
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1001271.9111.9201.500
Izdatki za službena potovanja4024 404040100100
Drugi operativni odhodki4029 100180180180100

Enkratne nagrade600606002 1002671.0671.070400
Drugi operativni odhodki4029 1002671.0671.070400

Dejavnost občinske uprave0603 4356282655500
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 4356282655500
Vzdrževanje opreme in prostorov600606003 79141282355200
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 0000100
Tekoče vzdrževanje4025 313131100100
Poslovne najemnine in zakupnine4026 9802512550

Naložbe v opremo in ureditev prostorov600606004 000300300
Nakup opreme4202 000100100
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 000100100
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000100100

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 100100100100100
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 100100100100100
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 100100100100100
Pomoči  in dotacije600607001 100100100100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100100100100100

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 10044200200450
Programi v kulturi1803 0000100
Umetniški programi18039002 0000100
Pomoči  in dotacije600618001 0000100

6006 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA



6006 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA v EUR
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Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000100

Podpora posebnim skupinam1804 100100200200200
Programi veteranskih organizacij18049001 100100100100100
Pomoči  in dotacije600618005 100100100100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100100100100100

Programi drugih posebnih skupin18049004 100100100100100
Pomoči  in dotacije600618006 100100100100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100100100100100

Šport in prostočasne aktivnosti1805 0000150
Programi športa18059001 0000100
Pomoči  in dotacije600618002 0000100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000100

Programi za mladino18059002 000050
Pomoči  in dotacije600618004 000050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000050

6006 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA



6007 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE v EUR
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PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE6007 9924211.95512.1354.950
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 6060588
Urejanje na področju fiskalne politike0202 6060588
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 6060588
Stroški plači lnega prometa600702001 6060588
Drugi operativni odhodki4029 6060588

LOKALNA SAMOUPRAVA06 9935711.95012.1273.350
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 96601.5771.6402.650
Delovanje ožjih delov občin06029001 96601.5771.6402.650
M aterialni stroški600706001 99611.5771.5902.600
Pisarniški in splošni material in storitve4020 99401.0371.0502.600
Prevozni stroški in storitve4023 10005405400

Enkratne nagrade600706002 0005050
Drugi operativni odhodki4029 0005050

Dejavnost občinske uprave0603 991.48210.37310.487700
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 991.48210.37310.487700
Vzdrževanje opreme in prostorov600706003 442987200300
Tekoče vzdrževanje4025 442987200300

Naložbe v opremo in ureditev prostorov600706004 1002.57210.28610.287400
Nakup opreme4202 1001.0022.0042.004200
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 1004.1418.2828.283200

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 000050
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 000050
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 000050
Pomoči  in dotacije600707001 000050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000050

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 0000766
Cestni promet in infrastruktura1302 0000766
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 0000766
Vzdrževanje cest600713001 0000766
Tekoče vzdrževanje4025 0000766

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 0000286
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 0000286
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 0000286
Vzdrževanje javne snage600715001 0000286

6007 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE



6007 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE v EUR
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Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 0000286

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 0000490
Programi v kulturi1803 000050
Umetniški programi18039002 000050
Pomoči  in dotacije600718001 000050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000050

Podpora posebnim skupinam1804 0000100
Programi veteranskih organizacij18049001 000050
Pomoči  in dotacije600718005 000050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000050

Programi drugih posebnih skupin18049004 000050
Pomoči  in dotacije600718006 000050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000050

Šport in prostočasne aktivnosti1805 0000340
Programi športa18059001 0000300
Pomoči  in dotacije600718002 000050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000050

Naložbe v športne objekte600718003 0000250
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0000250

Programi za mladino18059002 000040
Pomoči  in dotacije600718004 000040
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000040

6007 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE



6008 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO v EUR
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KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO6008 9710817.28117.79915.999
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 82024300
Urejanje na področju fiskalne politike0202 82024300
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 82024300
Stroški plači lnega prometa600802001 82024300
Drugi operativni odhodki4029 82024300

LOKALNA SAMOUPRAVA06 9712015.42515.93112.814
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 9715714.73815.1919.384
Delovanje ožjih delov občin06029001 9715714.73815.1919.384
M aterialni stroški600806001 9717814.73815.1918.284
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1002227.9517.9533.584
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1002214.6404.6412.100
Prevozni stroški in storitve4023 10002.1482.1480
Izdatki za službena potovanja4024 000200200
Drugi operativni odhodki4029 0002492.400

Enkratne nagrade600806002 00001.100
Drugi operativni odhodki4029 00001.100

Dejavnost občinske uprave0603 93206877403.430
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 93206877403.430
Vzdrževanje opreme in prostorov600806003 93466877401.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 99096970
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 7801562000
Tekoče vzdrževanje4025 98294354431.500

Naložbe v opremo in ureditev prostorov600806004 00001.930
Nakup opreme4202 0000600
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 0000500
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0000830

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 0000100
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 0000100
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 0000100
Pomoči  in dotacije600807001 0000100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000100

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 99911.0311.0381.128
Cestni promet in infrastruktura1302 99911.0311.0381.128
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 99911.0311.0381.128
Vzdrževanje cest600813001 99911.0311.0381.128

6008 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO
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Tekoče vzdrževanje4025 99911.0311.0381.128

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 0000857
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 0000857
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 0000857
Vzdrževanje javne snage600815001 0000857
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 0000857

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 10044400400900
Programi v kulturi1803 100400400400100
Umetniški programi18039002 100400400400100
Pomoči  in dotacije600818001 100400400400100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100400400400100

Podpora posebnim skupinam1804 0000400
Programi veteranskih organizacij18049001 0000200
Pomoči  in dotacije600818005 0000200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000200

Programi drugih posebnih skupin18049004 0000200
Pomoči  in dotacije600818006 0000200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000200

Šport in prostočasne aktivnosti1805 0000400
Programi športa18059001 0000200
Pomoči  in dotacije600818002 0000200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000200

Programi za mladino18059002 0000200
Pomoči  in dotacije600818004 0000200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000200

SOCIALNO VARSTVO20 100200400400200
Izvajanje programov socialnega varstva2004 100200400400200
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 100200400400200
Pomoči  in dotacije600820001 100200400400200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100200400400200

6008 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO
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KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU6009 8710228.54832.68628.086
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 7171142020
Urejanje na področju fiskalne politike0202 7171142020
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 7171142020
Stroški plači lnega prometa600902001 7171142020
Drugi operativni odhodki4029 7171142020

LOKALNA SAMOUPRAVA06 9419420.90022.15010.800
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 981109.1029.2508.300
Delovanje ožjih delov občin06029001 981109.1029.2508.300
M aterialni stroški600906001 99836.3556.4507.700
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100793.1473.1494.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 97873.2083.3013.700

Enkratne nagrade600906002 984582.7472.800600
Drugi operativni odhodki4029 984582.7472.800600

Dejavnost občinske uprave0603 9147211.79712.9002.500
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 9147211.79712.9002.500
Vzdrževanje opreme in prostorov600906003 985692.8432.900500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 910911000
Tekoče vzdrževanje4025 985502.7522.800500

Naložbe v opremo in ureditev prostorov600906004 904488.95410.0002.000
Nakup opreme4202 971.7498.7469.000500
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 4242208500500
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0000500
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000500500

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 5050100200200
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 5050100200200
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 5050100200200
Pomoči  in dotacije600907001 5050100200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 6767100150150
Tekoči transferi v javne zavode4133 0005050

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 79645.7667.3159.045
Cestni promet in infrastruktura1302 79645.7667.3159.045
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 99765.7665.8157.545
Vzdrževanje cest600913001 99765.7665.8157.545
Tekoče vzdrževanje4025 99765.7665.8157.545

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest13029002 0001.5001.500

6009 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU
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Pešpot od Pake pri Velenju do Velenja600913002 0001.5001.500
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 000500500
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000500500
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000500500

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 9933285287857
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 9933285287857
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 9933285287857
Vzdrževanje javne snage600915001 9933285287857
Pisarniški in splošni material in storitve4020 98494950100
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 10066236237357
Tekoče vzdrževanje4025 0000400

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 35375371.5141.464
Komunalna dejavnost1603 35375371.5141.464
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost16039002 35375371.5141.464
Pokopališka dejavnost600916002 98107537550500
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 98537537550100
Tekoče vzdrževanje4025 0000400

Naložbe v pokopališko infrastrukturo600916003 000964964
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000964964

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 79179461.2005.600
Programi v kulturi1803 0000100
Umetniški programi18039002 0000100
Pomoči  in dotacije600918001 0000100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000100

Podpora posebnim skupinam1804 000100300
Programi veteranskih organizacij18049001 000100100
Pomoči  in dotacije600918005 000100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000100100

Programi drugih posebnih skupin18049004 0000200
Pomoči  in dotacije600918006 0000200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000200

Šport in prostočasne aktivnosti1805 86189461.1005.200
Programi športa18059001 81136468005.000
Pomoči  in dotacije600918002 0000500
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000500

Naložbe v športne objekte600918003 81146468004.500
Tekoče vzdrževanje4025 0000500

6009 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU



6009 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU v EUR
Indeks 

5:4
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5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 
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NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 99226466503.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000150500
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 0000500

Programi za mladino18059002 100150300300200
Pomoči  in dotacije600918004 100150300300200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100150300300200

SOCIALNO VARSTVO20 0000100
Izvajanje programov socialnega varstva2004 0000100
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 0000100
Pomoči  in dotacije600920001 0000100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000100

6009 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU



6010 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
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2010
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2010
NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

KRAJEVNA SKUPNOST PESJE6010 737311.21815.44915.449
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 8181162020
Urejanje na področju fiskalne politike0202 8181162020
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 8181162020
Stroški plači lnega prometa601002001 8181162020
Drugi operativni odhodki4029 8181162020

LOKALNA SAMOUPRAVA06 9311811.06611.9009.400
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 10013610.74510.7807.900
Delovanje ožjih delov občin06029001 10013610.74510.7807.900
M aterialni stroški601006001 1001307.6507.6805.900
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100874.3614.3645.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 993653.2893.316900

Enkratne nagrade601006002 1001553.0953.1002.000
Drugi operativni odhodki4029 1001553.0953.1002.000

Dejavnost občinske uprave0603 29213211.1201.500
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 29213211.1201.500
Vzdrževanje opreme in prostorov601006003 9222111120500
Tekoče vzdrževanje4025 9222111120500

Naložbe v opremo in ureditev prostorov601006004 21212101.0001.000
Nakup opreme4202 4242210500500
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 000500500

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 000200200
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 000200200
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 000200200
Pomoči  in dotacije601007001 000200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000200200

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 000600900
Cestni promet in infrastruktura1302 000600900
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 000100400
Vzdrževanje cest601013003 000100400
Tekoče vzdrževanje4025 000100400

Cestna razsvetljava13029004 000500500
Vzdrževanje javne razsvetljave601013001 000500500
Tekoče vzdrževanje4025 000500500

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 1041361.4293.629

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE



6010 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE v EUR
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PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 1041361.4293.629
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 1141361.2293.429
Vzdrževanje javne snage601015001 1141361.2293.429
Pisarniški in splošni material in storitve4020 0001.0001.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 5961362292.429

Ravnanje z odpadno vodo15029002 000200200
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN601015002 000200200
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000200200

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 0001.1001.100
Programi v kulturi1803 000200200
Umetniški programi18039002 000200200
Pomoči  in dotacije601018001 000200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000200200

Podpora posebnim skupinam1804 000400400
Programi veteranskih organizacij18049001 000200200
Pomoči  in dotacije601018004 000200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000200200

Programi drugih posebnih skupin18049004 000200200
Pomoči  in dotacije601018005 000200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000200200

Šport in prostočasne aktivnosti1805 000500500
Programi športa18059001 000300300
Pomoči  in dotacije601018002 000300300
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000300300

Programi za mladino18059002 000200200
Pomoči  in dotacije601018003 000200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000200200

SOCIALNO VARSTVO20 000200200
Izvajanje programov socialnega varstva2004 000200200
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 000200200
Pomoči  in dotacije601020001 000200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000200200

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE



6011 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC v EUR
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PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC6011 777722.52429.13229.132
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 7676152020
Urejanje na področju fiskalne politike0202 7676152020
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 7676152020
Stroški plači lnega prometa601102001 7676152020
Drugi operativni odhodki4029 7676152020

LOKALNA SAMOUPRAVA06 931159.1139.8007.900
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 901085.9376.6105.500
Delovanje ožjih delov občin06029001 901085.9376.6105.500
M aterialni stroški601106001 991235.5375.6104.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1001623.2333.2362.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1001201.1951.1971.000
Prevozni stroški in storitve4023 9904774800
Izdatki za službena potovanja4024 100314604611.500
Tekoče vzdrževanje4025 7301712360

Enkratne nagrade601106002 40404001.0001.000
Drugi operativni odhodki4029 40404001.0001.000

Dejavnost občinske uprave0603 1001323.1773.1902.400
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 1001323.1773.1902.400
Vzdrževanje opreme in prostorov601106003 99208416420200
Tekoče vzdrževanje4025 99208416420200

Naložbe v opremo in ureditev prostorov601106004 1001252.7612.7702.200
Nakup opreme4202 98221441450200
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 1004642.3202.320500
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 00001.500

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 000100100
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 000100100
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 000100100
Pomoči  in dotacije601107001 000100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000100100

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 9811212.58312.88511.255
Cestni promet in infrastruktura1302 9811212.58312.88511.255
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 9811212.58312.88511.255
Vzdrževanje cest601113001 9811212.58312.88511.255
Pisarniški in splošni material in storitve4020 000100100
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 000200200

6011 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC



6011 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC v EUR
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(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Prevozni stroški in storitve4023 10005085100
Tekoče vzdrževanje4025 10011012.07512.07510.955

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 53174438312.571
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 53174438312.571
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 53174438312.571
Vzdrževanje javne snage601115001 53174438312.571
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 53174438312.571

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 641692.9964.086
Komunalna dejavnost1603 641692.9964.086
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost16039002 641692.9964.086
Pokopališka dejavnost601116001 1891699201.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 99079800
Posebni material in storitve4021 000800
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 0000500
Tekoče vzdrževanje4025 561390160700
Nakup opreme4202 000600600

Naložbe v pokopališko infrastrukturo601116002 0002.0762.286
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0001.0001.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0001.0761.286

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 862002.4003.100
Programi v kulturi1803 100150150150100
Umetniški programi18039002 100150150150100
Pomoči  in dotacije601118001 100150150150100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100150150150100

Podpora posebnim skupinam1804 252550200200
Programi veteranskih organizacij18049001 000100100
Pomoči  in dotacije601118005 000100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000100100

Programi drugih posebnih skupin18049004 505050100100
Pomoči  in dotacije601118006 505050100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 505050100100

Šport in prostočasne aktivnosti1805 0002.0502.800
Programi športa18059001 0001.9502.700
Pomoči  in dotacije601118002 000200200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000200200

Naložbe v športne objekte601118003 0001.7502.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 000100100

6011 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC
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Tekoče vzdrževanje4025 0000400
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0001.6502.000

Programi za mladino18059002 000100100
Pomoči  in dotacije601118004 000100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000100100

SOCIALNO VARSTVO20 000100100
Izvajanje programov socialnega varstva2004 000100100
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 000100100
Pomoči  in dotacije601120001 000100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000100100

6011 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC
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KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ6012 9847229.75430.3086.308
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 6868355
Urejanje na področju fiskalne politike0202 6868355
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 6868355
Stroški plači lnega prometa601202001 6868355
Drugi operativni odhodki4029 6868355

LOKALNA SAMOUPRAVA06 971795.9736.1273.330
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 972155.7055.8572.650
Delovanje ožjih delov občin06029001 972155.7055.8572.650
M aterialni stroški601206001 972155.7055.8572.650
Pisarniški in splošni material in storitve4020 981894.8144.9062.550
Posebni material in storitve4021 0000100
Drugi operativni odhodki4029 9408919510

Dejavnost občinske uprave0603 9939269270680
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 9939269270680
Vzdrževanje opreme in prostorov601206003 99192269270140
Tekoče vzdrževanje4025 99192269270140

Naložbe v opremo in ureditev prostorov601206004 0000540
Nakup opreme4202 0000190
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 0000150
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000200

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 99121751761.416
Cestni promet in infrastruktura1302 99121751761.416
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 99141751761.216
Vzdrževanje cest601213001 99141751761.216
Tekoče vzdrževanje4025 99141751761.216

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest13029002 0000200
Naložbe v cestno infrastrukturo601213002 0000200
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000200

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 0000857
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 0000857
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 0000857
Vzdrževanje javne snage601215001 0000857
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 0000857

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 983.37223.60224.000700

6012 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ
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Šport in prostočasne aktivnosti1805 983.37223.60224.000700
Programi športa18059001 983.37223.60224.000700
Naložbe v športne objekte601218001 9811.80123.60224.000200
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 98023.60224.0000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0000200

Pomoči  in dotacije601218002 0000500
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000500

6012 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ



6013 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS v EUR
Indeks 

5:4
Indeks 

5:3
REALIZIRANI 

2010
VELJAVNI 

2010
SPREJETI 

2010
NazivPU\ PPP\ GPR\ 

PPR\ PP\ K4\ 

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS6013 9910416.38916.57015.720
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 9595192020
Urejanje na področju fiskalne politike0202 9595192020
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 9595192020
Stroški plači lnega prometa601302001 9595192020
Drugi operativni odhodki4029 9595192020

LOKALNA SAMOUPRAVA06 9910616.37016.55015.500
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 9910315.56415.73015.100
Delovanje ožjih delov občin06029001 9910315.56415.73015.100
M aterialni stroški601306001 999311.23911.40012.100
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1001317.8697.8726.000
Posebni material in storitve4021 0000100
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 951342.6902.8282.000
Prevozni stroški in storitve4023 97236807003.000
Izdatki za službena potovanja4024 0000200
Drugi operativni odhodki4029 0000800

Enkratne nagrade601306002 1001444.3254.3303.000
Drugi operativni odhodki4029 1001444.3254.3303.000

Dejavnost občinske uprave0603 98201806820400
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 98201806820400
Vzdrževanje opreme in prostorov601306003 90545460100
Tekoče vzdrževanje4025 90545460100

Naložbe v opremo in ureditev prostorov601306004 99251752760300
Nakup opreme4202 99752752760100
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 0000100
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0000100

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 0000200
Šport in prostočasne aktivnosti1805 0000200
Programi za mladino18059002 0000200
Pomoči  in dotacije601318001 0000200
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000100
Tekoči transferi v javne zavode4133 0000100

6013 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS
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KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE6014 84846.3677.5607.560
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 585861010
Urejanje na področju fiskalne politike0202 585861010
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 585861010
Stroški plači lnega prometa601402001 585861010
Drugi operativni odhodki4029 585861010

LOKALNA SAMOUPRAVA06 88936.1126.9506.600
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 991114.5394.6004.100
Delovanje ožjih delov občin06029001 991114.5394.6004.100
M aterialni stroški601406001 99923.6723.7004.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100913.3743.3833.700
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 9499298317300

Enkratne nagrade601406002 96867867900100
Drugi operativni odhodki4029 96867867900100

Dejavnost občinske uprave0603 67631.5732.3502.500
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 67631.5732.3502.500
Naložbe v opremo in ureditev prostorov601406003 67631.5732.3502.500
Tekoče vzdrževanje4025 10052262263500
Nakup opreme4202 921231.2341.3371.000
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 0006501.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 770771000

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 000100100
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 000100100
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 000100100
Pomoči  in dotacije601407001 000100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000100100

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 0000500
Cestni promet in infrastruktura1302 0000500
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 0000500
Vzdrževanje cest601413001 0000500
Tekoče vzdrževanje4025 0000500

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 000250350
Programi v kulturi1803 0000100
Umetniški programi18039002 0000100
Pomoči  in dotacije601418001 0000100

6014 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE
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Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000100

Podpora posebnim skupinam1804 000150150
Programi veteranskih organizacij18049001 000100100
Pomoči  in dotacije601418004 000100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000100100

Programi drugih posebnih skupin18049004 0005050
Pomoči  in dotacije601418005 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

Šport in prostočasne aktivnosti1805 000100100
Programi športa18059001 0005050
Pomoči  in dotacije601418002 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

Programi za mladino18059002 0005050
Pomoči  in dotacije601418003 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

SOCIALNO VARSTVO20 10002502500
Izvajanje programov socialnega varstva2004 10002502500
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 10002502500
Pomoči  in dotacije601420001 10002502500
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10002502500

6014 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK6015 757512.38416.50516.505
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 454551010
Urejanje na področju fiskalne politike0202 454551010
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 454551010
Stroški plači lnega prometa601502001 454551010
Drugi operativni odhodki4029 454551010

LOKALNA SAMOUPRAVA06 797610.85213.80014.300
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 93837.0847.5808.500
Delovanje ožjih delov občin06029001 93837.0847.5808.500
M aterialni stroški601506001 92695.5175.9808.000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 97523.9854.1277.700
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 800801000
Prevozni stroški in storitve4023 9401.0631.1330
Izdatki za službena potovanja4024 63130389620300

Enkratne nagrade601506002 983141.5681.600500
Drugi operativni odhodki4029 983141.5681.600500

Dejavnost občinske uprave0603 61653.7686.2205.800
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 61653.7686.2205.800
Vzdrževanje opreme in prostorov601506003 58140420720300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 10004204200
Tekoče vzdrževanje4025 000300300

Naložbe v opremo in ureditev prostorov601506004 61613.3485.5005.500
Nakup zgradb in prostorov4200 0001.5004.500
Nakup opreme4202 966703.3483.500500
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 000500500

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 67200200300100
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 67200200300100
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 67200200300100
Pomoči  in dotacije601507001 67200200300100
Drugi transferi posameznikom4119 000100100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10002002000

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 68681.0271.5001.500
Cestni promet in infrastruktura1302 68681.0271.5001.500
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 68681.0271.5001.500
Vzdrževanje cest601513001 68681.0271.5001.500
Tekoče vzdrževanje4025 68681.0271.5001.500

6015 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
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GOSPODARSTVO14 0003000
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva1403 0003000
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva14039002 0003000
Pomoči  in dotacije601514001 0003000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0003000

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 5050300595595
Programi v kulturi1803 000105105
Umetniški programi18039002 000105105
Pomoči  in dotacije601518001 000105105
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000105105

Podpora posebnim skupinam1804 94176300320170
Programi veteranskih organizacij18049001 0002020
Pomoči  in dotacije601518004 0002020
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0002020

Programi drugih posebnih skupin18049004 100200300300150
Pomoči  in dotacije601518005 100200300300150
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100200300300150

Šport in prostočasne aktivnosti1805 000170320
Programi športa18059001 000100250
Pomoči  in dotacije601518002 000100250
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 000100250

Programi za mladino18059002 0007070
Pomoči  in dotacije601518003 0007070
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0007070
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ6016 939352.02855.69655.696
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 86215435020
Urejanje na področju fiskalne politike0202 86215435020
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 86215435020
Stroški plači lnega prometa601602001 86215435020
Drugi operativni odhodki4029 86215435020

LOKALNA SAMOUPRAVA06 9010612.97614.37012.250
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 9510011.88212.47011.850
Delovanje ožjih delov občin06029001 9510011.88212.47011.850
M aterialni stroški601606001 9510011.88212.47011.850
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100753.7593.7625.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 991307.7757.8486.000
Prevozni stroški in storitve4023 3535271780780
Drugi operativni odhodki4029 96110778070

Dejavnost občinske uprave0603 582731.0941.900400
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 582731.0941.900400
Vzdrževanje opreme in prostorov601606002 667291.0941.650150
Pisarniški in splošni material in storitve4020 750751000
Tekoče vzdrževanje4025 666791.0181.550150

Naložbe v opremo in ureditev prostorov601606003 000250250
Nakup opreme4202 0005050
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 000100100
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000100100

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 10020010010050
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 10020010010050
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 10020010010050
Pomoči  in dotacije601607001 10020010010050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10020010010050

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 100354.6304.64813.188
Cestni promet in infrastruktura1302 100354.6304.64813.188
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 100354.6304.64813.188
Vzdrževanje cest601613001 100354.6304.64813.188
Prevozni stroški in storitve4023 9901.1411.1500
Tekoče vzdrževanje4025 100263.4903.49813.188

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 40112837112.571
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 40112837112.571

6016 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ
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Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 40112837112.571
Vzdrževanje javne snage601615001 40112837112.571
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 40112837112.571

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 61362.6044.2677.317
Komunalna dejavnost1603 61362.6044.2677.317
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost16039002 61362.6044.2677.317
Pokopališka dejavnost601616001 931532.6042.8001.700
Posebni material in storitve4021 9909059100
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 82828181.0001.000
Tekoče vzdrževanje4025 99126881890700

Naložbe v pokopališko infrastrukturo601616002 0001.4675.617
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0001.4675.617

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 10015531.39231.50020.250
Programi v kulturi1803 1001.40070070050
Umetniški programi18039002 1001.40070070050
Pomoči  in dotacije601618001 1001.40070070050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001.40070070050

Podpora posebnim skupinam1804 91500500550100
Programi veteranskih organizacij18049001 0005050
Pomoči  in dotacije601618002 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

Programi drugih posebnih skupin18049004 1001.00050050050
Pomoči  in dotacije601618003 1001.00050050050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1001.00050050050

Šport in prostočasne aktivnosti1805 10015030.19230.25020.100
Programi športa18059001 10015130.19230.20020.050
Pomoči  in dotacije601618004 10040020020050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10040020020050

Naložbe v športne objekte601618005 10015029.99230.00020.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 100029.99230.0000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000020.000

Programi za mladino18059002 0005050
Pomoči  in dotacije601618006 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

SOCIALNO VARSTVO20 0005050
Izvajanje programov socialnega varstva2004 0005050
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Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 0005050
Pomoči  in dotacije601620001 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC6017 8311678.04193.64667.054
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 9292182020
Urejanje na področju fiskalne politike0202 9292182020
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 9292182020
Stroški plači lnega prometa601702001 9292182020
Drugi operativni odhodki4029 9292182020

LOKALNA SAMOUPRAVA06 9112926.91429.66520.800
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 9811010.22210.3809.300
Delovanje ožjih delov občin06029001 9811010.22210.3809.300
M aterialni stroški601706001 991039.5559.6809.300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1003483.4813.4831.000
Posebni material in storitve4021 0000300
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 98766.0566.1778.000
Drugi operativni odhodki4029 92018200

Enkratne nagrade601706002 9506677000
Drugi operativni odhodki4029 9506677000

Dejavnost občinske uprave0603 8714516.69219.28511.500
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 8714516.69219.28511.500
Vzdrževanje opreme in prostorov601706003 8714516.69219.28511.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 0006642.000
Tekoče vzdrževanje4025 972003.0053.1011.500
Nakup opreme4202 0004201.500
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 0006002.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 9834213.68714.0004.000
Nakup zemljišč in naravnih bogastev4206 000500500

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 6767600900900
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 6767600900900
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 6767600900900
Pomoči  in dotacije601707001 6767600900900
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 6767600900900

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 899630.02233.90731.184
Cestni promet in infrastruktura1302 899630.02233.90731.184
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 74745.3277.1847.184
Vzdrževanje cest601713001 74745.3277.1847.184
Tekoče vzdrževanje4025 74745.3277.1847.184

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest13029002 9210324.69626.72324.000

6017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC
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Naložbe v cestno infrastrukturo601713002 9811024.69625.22322.500
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 10022622.62322.62410.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 00050010.500
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 991042.0732.0992.000

Ureditev pešpoti in kolesarskih poti601713003 0001.5001.500
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0001.0001.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000500500

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 33782.5002.500
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 55781.5001.500
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 55781.5001.500
Vzdrževanje javne snage601715001 55781.5001.500
Pisarniški in splošni material in storitve4020 99078790
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 0001.4211.500

Upravljanje in nadzor vodnih virov1504 0001.0001.000
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda15049001 0001.0001.000
Ureditev vodotokov601715002 0001.0001.000
Tekoče vzdrževanje4025 0001.0001.000

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 50556.25012.48511.350
Ohranjanje kulturne dediščine1802 0001.8303.000
Nepremična kulturna dediščina18029001 0001.8303.000
Spominsko obeležje Sejmišče Škale601718006 0001.8303.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0008302.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 000500500
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000500500

Programi v kulturi1803 7373330450450
Umetniški programi18039002 7373330450450
Pomoči  in dotacije601718001 7373330450450
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 7373330450450

Podpora posebnim skupinam1804 983322.1552.200650
Programi veteranskih organizacij18049001 983711.3001.330350
Pomoči  in dotacije601718004 983711.3001.330350
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 983711.3001.330350

Programi drugih posebnih skupin18049004 98285855870300
Pomoči  in dotacije601718005 98285855870300
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 98285855870300

Šport in prostočasne aktivnosti1805 47523.7658.0057.250
Programi športa18059001 44493.3307.5556.800
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Pomoči  in dotacije601718002 771501.2001.555800
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 771501.2001.555800

Naložbe v športne objekte601718007 36362.1306.0006.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 71712.1303.0003.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0002.5002.500
Študije o  izvedljivosti pro jektov, pro jektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring4208 000500500

Programi za mladino18059002 9797435450450
Pomoči  in dotacije601718003 9797435450450
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 9797435450450

SOCIALNO VARSTVO20 9797290300300
Izvajanje programov socialnega varstva2004 9797290300300
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 9797290300300
Pomoči  in dotacije601720001 9797290300300
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 9797290300300

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI23 100013.86913.8690
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč2302 100013.86913.8690
Posebni programi pomoči v primerih nesreč23029002 100013.86913.8690
Odprava posledic naravnih nesreč601723001 100013.86913.8690
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 100013.86913.8690
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO6018 1001068.4788.5108.030
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 5656122121
Urejanje na področju fiskalne politike0202 5656122121
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 5656122121
Stroški plači lnega prometa601802001 5656122121
Drugi operativni odhodki4029 5656122121

LOKALNA SAMOUPRAVA06 1001147.9918.0146.984
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 99834.0834.1044.934
Delovanje ožjih delov občin06029001 99834.0834.1044.934
M aterialni stroški601806001 100732.7922.8003.800
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100711.4121.4142.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 100771.3801.3861.800

Enkratne nagrade601806002 991141.2911.3041.134
Drugi operativni odhodki4029 991141.2911.3041.134

Dejavnost občinske uprave0603 1001913.9093.9102.050
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 1001913.9093.9102.050
Vzdrževanje opreme in prostorov601806003 1002953.1003.1001.050
Pisarniški in splošni material in storitve4020 100080800
Tekoče vzdrževanje4025 1002883.0203.0201.050

Naložbe v opremo in ureditev prostorov601806004 100818098101.000
Nakup opreme4202 10002692700
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 00001.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 10005405400

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 100100150150150
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 100100150150150
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 100100150150150
Pomoči  in dotacije601807001 100100150150150
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100100150150150

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 10037325325875
Programi v kulturi1803 0000150
Umetniški programi18039002 0000150
Pomoči  in dotacije601818001 0000150
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000150

Podpora posebnim skupinam1804 10068325325475
Programi veteranskih organizacij18049001 100100125125125
Pomoči  in dotacije601818004 100100125125125

6018 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
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Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 100100125125125

Programi drugih posebnih skupin18049004 10057200200350
Pomoči  in dotacije601818005 10057200200350
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 10057200200350

Šport in prostočasne aktivnosti1805 0000250
Programi športa18059001 0000150
Pomoči  in dotacije601818002 0000150
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000150

Programi za mladino18059002 0000100
Pomoči  in dotacije601818003 0000100
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0000100

6018 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
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KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA6019 838345.89454.99954.999
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA02 8080243030
Urejanje na področju fiskalne politike0202 8080243030
Urejanje na področju fiskalne politike02029001 8080243030
Stroški plači lnega prometa601902001 8080243030
Drugi operativni odhodki4029 8080243030

LOKALNA SAMOUPRAVA06 769327.18835.70529.255
Sofinanciranje dejavnosti občin, ož jih delov občin in zvez občin0602 8922319.76422.1508.850
Delovanje ožjih delov občin06029001 8922319.76422.1508.850
M aterialni stroški601906001 9224419.76421.4008.100
Pisarniški in splošni material in storitve4020 1008406.7236.725800
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 9421112.65513.4016.000
Izdatki za službena potovanja4024 9603854000
Tekoče vzdrževanje4025 0008741.300

Enkratne nagrade601906003 000750750
Drugi operativni odhodki4029 000750750

Dejavnost občinske uprave0603 55367.42413.55520.405
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav06039002 55367.42413.55520.405
Vzdrževanje opreme in prostorov601906002 55367.42413.55520.405
Pisarniški in splošni material in storitve4020 9401882000
Posebni material in storitve4021 8801321500
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 0000600
Tekoče vzdrževanje4025 100716.5326.5419.155
Nakup opreme4202 965736.16410.150
Nakup drugih osnovnih sredstev4203 000500500

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 0005050
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami0703 0005050
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč07039002 0005050
Pomoči  in dotacije601907001 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE13 97465.8606.01412.614
Cestni promet in infrastruktura1302 97465.8606.01412.614
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 97465.8606.01412.614
Vzdrževanje cest601913001 97465.8606.01412.614
Tekoče vzdrževanje4025 97465.8606.01412.614

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 100752.9983.0004.000

6019 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
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Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 100752.9983.0004.000
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 100752.9983.0004.000
Vzdrževanje javne snage601915001 100752.9983.0004.000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 100752.9983.0004.000

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16 991129.8249.9008.750
Komunalna dejavnost1603 991129.8249.9008.750
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost16039002 991129.8249.9008.750
Pokopališka dejavnost601916001 992195.1425.2002.350
Posebni material in storitve4021 9802.0612.1000
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1001301.9451.9501.500
Tekoče vzdrževanje4025 991341.1361.150850

Naložbe v pokopališko infrastrukturo601916002 100734.6824.7006.400
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 100734.6824.7006.400

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 000250250
Programi v kulturi1803 0005050
Umetniški programi18039002 0005050
Pomoči  in dotacije601918001 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

Podpora posebnim skupinam1804 000100100
Programi veteranskih organizacij18049001 0005050
Pomoči  in dotacije601918002 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

Programi drugih posebnih skupin18049004 0005050
Pomoči  in dotacije601918003 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

Šport in prostočasne aktivnosti1805 000100100
Programi športa18059001 0005050
Pomoči  in dotacije601918004 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

Programi za mladino18059002 0005050
Pomoči  in dotacije601918005 0005050
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

SOCIALNO VARSTVO20 0005050
Izvajanje programov socialnega varstva2004 0005050
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 0005050
Pomoči  in dotacije601920001 0005050

6019 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
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Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 0005050

6019 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
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SKUPAJ 676032.199.75148.266.44754.106.149

 SKUPAJ



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2010

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
 V EUR

SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI

PU NPK PROJEKT PP VIR Opis 2010 2010 2010 IND IND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 11=9/8

1000 OBČINSKI SVET 20.000 22.777 7.463 37 33
01 POLITIČNI SISTEM 20.000 20.000 4.687 23 23
0101 Politični sistem 20.000 20.000 4.687 23 23
01019001 Dejavnost občinskega sveta 20.000 20.000 4.687 23 23

1000-0101-001 Delovanje skupin članov sveta                          20.000 20.000 4.687 23 23
100001006 Delovanje skupin članov sveta 20.000 20.000 4.687 23 23

PV00 Lastna sredstva 20.000 20.000 4.687 23 23

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 2.277 2.276 - 100
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0 2.277 2.276 - 100
06029001 Delovanje ožjih delov občin 0 2.277 2.276 - 100

1000-0602-001 Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti              0 2.277 2.276 - 100
100006002 Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti 0 2.277 2.276 - 100

PV00 Lastna sredstva 0 2.277 2.276 - 100

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0 500 500 - 100
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 0 500 500 - 100
08029002 Notranja varnost 0 500 500 - 100

1000-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov                 0 500 500 - 100
100008002 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov 0 500 500 - 100

PV00 Lastna sredstva 0 500 500 - 100

4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV 3.500.258 4.296.130 1.921.665 55 45
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 400.000 176.027 2.272 1 1
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 400.000 176.027 2.272 1 1
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 400.000 176.027 2.272 1 1

4001-0302-001 Mednarodni projekti                                    400.000 176.027 2.272 1 1
400103001 Mednarodni projekti 400.000 176.027 2.272 1 1

PV00 Lastna sredstva 60.000 0 2.272 4 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 340.000 176.027 0 0 0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 381.900 295.983 203.953 53 69
0402 Informatizacija uprave 90.000 51.178 21.172 24 41
04029001 Informacijska infrastruktura 90.000 51.178 21.172 24 41

4001-0402-001 E - občina                                             90.000 51.178 21.172 24 41
400104001 E - občina 90.000 51.178 21.172 24 41

PV00 Lastna sredstva 60.000 21.178 21.172 35 100
PV01 Transfer iz državnega proračuna 30.000 30.000 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 291.900 244.805 182.781 63 75
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 291.900 244.805 182.781 63 75

4001-0403-001 Vzdrževanje objektov KS                                260.000 194.142 143.361 55 74
400104005 Vzdrževanje objektov KS 260.000 194.142 143.361 55 74

PV00 Lastna sredstva 160.000 94.142 143.361 90 152
PV01 Transfer iz državnega proračuna 100.000 100.000 0 0 0

4001-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov     31.900 50.663 39.420 124 78
400104006 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov 31.900 50.663 39.420 124 78

PV00 Lastna sredstva 31.900 50.663 39.420 124 78

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 527.700 355.135 136.049 26 38
0603 Dejavnost občinske uprave 527.700 355.135 136.049 26 38



PU NPK PROJEKT PP VIR Opis 2010 2010 2010 IND IND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 11=9/8

06039001 Administracija občinske uprave 59.400 98.855 42.283 71 43
4001-0603-001 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme     50.000 86.743 36.742 73 42

400106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme 50.000 86.743 36.742 73 42
PV00 Lastna sredstva 50.000 86.743 36.742 73 42

4001-0603-002 Počitniške kapacitete                                  9.400 12.112 5.541 59 46
400106019 Počitniške kapacitete 9.400 12.112 5.541 59 46

PV00 Lastna sredstva 9.400 12.112 5.541 59 46
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 468.300 256.280 93.766 20 37

4001-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1          285.000 72.525 2.122 1 3
400106022 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1 285.000 72.525 2.122 1 3

PV00 Lastna sredstva 285.000 72.525 2.122 1 3
4001-0603-004 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme      120.000 117.828 60.480 50 51

400106023 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme 120.000 117.828 60.480 50 51
PV00 Lastna sredstva 120.000 117.828 60.480 50 51

4001-0603-005 Nabava in vzdrževanje druge opreme                     52.500 55.127 31.165 59 57
400106024 Nabava in vzdrževanje druge opreme 52.500 55.127 31.165 59 57

PV00 Lastna sredstva 52.500 55.127 31.165 59 57
4001-0603-006 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3          10.800 10.800 0 0 0

400106025 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3 10.800 10.800 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 10.800 10.800 0 0 0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 103.170 80.435 79.799 77 99
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 103.170 80.435 79.799 77 99
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.300 5.842 5.207 30 89

4001-0703-001 Civilna zaščita                                        15.550 4.162 3.530 23 85
400107001 Civilna zaščita 15.550 4.162 3.530 23 85

PV00 Lastna sredstva 15.550 4.162 3.530 23 85
4001-0703-002 Sredstva zvez                                          1.650 1.680 1.677 102 100

400107003 Sredstva zvez 1.650 1.680 1.677 102 100
PV00 Lastna sredstva 1.650 1.680 1.677 102 100

4001-0703-003 Civilna obramba                                        100 0 0 0 -
400107004 Civilna obramba 100 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 100 0 0 0 -
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 85.870 74.593 74.592 87 100

4001-0703-006 Nakup gasilskih vozil                                  20.870 20.870 20.870 100 100
400107010 Nakup gasilskih vozil 20.870 20.870 20.870 100 100

PV00 Lastna sredstva 20.870 20.870 20.870 100 100
4001-0703-007 Vzdrževanje gasilskih domov                            30.000 26.350 26.349 88 100

400107011 Vzdrževanje gasilskih domov 30.000 26.350 26.349 88 100
PV00 Lastna sredstva 30.000 26.350 26.349 88 100

4001-0703-008 Nakup gasilske opreme                                  35.000 27.373 27.373 78 100
400107012 Nakup gasilske opreme 35.000 27.373 27.373 78 100

PV00 Lastna sredstva 35.000 27.373 27.373 78 100

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 140.000 153.000 40.220 29 26
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 140.000 153.000 40.220 29 26
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 140.000 153.000 40.220 29 26

4001-1206-002 Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija 40.000 50.001 36.575 91 73
400112002 Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija 40.000 50.001 36.575 91 73

PV00 Lastna sredstva 40.000 50.001 36.575 91 73
4001-1206-004 LIFE + Sončni park                                     100.000 89.999 0 0 0

400112005 LIFE + Sončni park 100.000 89.999 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 15.000 4.999 0 0 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 85.000 85.000 0 0 0

4001-1206-005 GUTS - Green Urban Transport Systems                   0 13.000 3.645 - 28



PU NPK PROJEKT PP VIR Opis 2010 2010 2010 IND IND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 11=9/8

400112007 GUTS 0 13.000 3.645 - 28
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 13.000 3.645 - 28

14 GOSPODARSTVO 348.500 832.786 298.464 86 36
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 348.500 814.786 292.467 84 36
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 348.500 814.786 292.467 84 36

4001-1402-002 Poslovna cona Rudarski dom                             0 60.002 60.002 - 100
400114004 Poslovna cona Rudarski dom 0 60.002 60.002 - 100

PV00 Lastna sredstva 0 2 2.315 - 115.743
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 60.000 57.687 - 96

4001-1402-003 Razširitev Poslovna cona Rudarski dom                  278.500 684.784 178.919 64 26
400114005 Razširitev Poslovna cona Rudarski dom 278.500 684.784 178.919 64 26

PV00 Lastna sredstva 92.600 92.591 58.319 63 63
PV01 Transfer iz državnega proračuna 185.900 592.193 120.600 65 20

4001-1402-004 FREE                                                   70.000 70.000 53.546 76 76
400114006 FREE 70.000 70.000 53.546 76 76

PV00 Lastna sredstva 300 300 31.393 10.464 10.464
PV01 Transfer iz državnega proračuna 69.700 69.700 22.153 32 32

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 0 18.000 5.997 - 33
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0 18.000 5.997 - 33

4001-1403-001 BICY - Cities and Regions of Bicycles                  0 18.000 5.997 - 33
400114007 BICY 0 18.000 5.997 - 33

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 18.000 5.997 - 33

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.000 1.000 0 0 0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.000 1.000 0 0 0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000 1.000 0 0 0

4001-1505-002 Krajinski park Paški Kozjak                            1.000 1.000 0 0 0
400115002 Krajinski park Paški Kozjak 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 50.000 50.000 0 0 0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 50.000 50.000 0 0 0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 50.000 50.000 0 0 0

4001-1606-001 Greenkeys PLUS                                         50.000 50.000 0 0 0
400116003 Greenkeys PLUS 50.000 50.000 0 0 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 50.000 50.000 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.488.488 2.292.264 1.160.907 78 51
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.420.488 2.224.264 1.160.907 82 52
18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.420.488 2.224.264 1.160.907 82 52

4001-1802-001 Projekt Klasirnica                                     530.400 530.400 0 0 0
400118001 Projekt Klasirnica 530.400 530.400 0 0 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 530.400 530.400 0 0 0
4001-1802-003 Prenova mestnih jeder                                  300.000 7.400 7.308 2 99

400616015 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Stari trg 17 150.000 7.400 7.308 5 99
PV00 Lastna sredstva 150.000 7.400 7.308 5 99

400616018 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Ljubljanska 2 150.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 150.000 0 0 0 -

4001-1802-004 Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - I. faza     0 880.000 678.637 - 77
400118010 Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - I. faza 0 880.000 678.637 - 77

PV00 Lastna sredstva 0 880.000 284.334 - 32
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 0 394.303 - -

4001-1802-005 Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - II. faza     373.988 590.364 464.464 124 79
400118011 Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - II. faza 373.988 590.364 464.464 124 79

PV00 Lastna sredstva 124.634 341.010 163.758 131 48
PV01 Transfer iz državnega proračuna 249.354 249.354 300.706 121 121



PU NPK PROJEKT PP VIR Opis 2010 2010 2010 IND IND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 11=9/8

4001-1802-006 ReNewTown                                              50.000 50.000 0 0 0
400118012 ReNewTown 50.000 50.000 0 0 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 50.000 50.000 0 0 0
4001-1802-007 CUSTODES                                               166.100 166.100 10.499 6 6

400118014 CUSTODES 166.100 166.100 10.499 6 6
PV00 Lastna sredstva 6.100 6.100 0 0 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 160.000 160.000 10.499 7 7

1803 Programi v kulturi 68.000 68.000 0 0 0
18039002 Umetniški programi 68.000 68.000 0 0 0

4001-1803-002 Keramični center                                       68.000 68.000 0 0 0
400118013 Keramični center 68.000 68.000 0 0 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 68.000 68.000 0 0 0

19 IZOBRAŽEVANJE 59.500 59.500 0 0 0
1905 Drugi izobraževalni programi 59.500 59.500 0 0 0
19059001 Izobraževanje odraslih 59.500 59.500 0 0 0

4001-1905-001 E-kompetenčni center                                   59.500 59.500 0 0 0
400119001 E-kompetenčni center 59.500 59.500 0 0 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 59.500 59.500 0 0 0

4002 URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 15.427.895 8.880.897 4.465.241 29 50
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 400 149 0 0 0
0403 Druge skupne administrativne službe 400 149 0 0 0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 400 149 0 0 0

4002-0403-001 Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori         400 149 0 0 0
400204001 Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori 400 149 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 400 149 0 0 0

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0 1.291.616 1.291.616 - 100
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 0 1.291.616 1.291.616 - 100
12079001 Oskrba s toplotno energijo 0 1.291.616 1.291.616 - 100

4002-1207-001 Naložbe - oskrba s toplotno energijo                   0 1.291.616 1.291.616 - 100
400212003 Naložbe - oskrba s toplotno energijo 0 1.291.616 1.291.616 - 100

PV00 Lastna sredstva 0 1.291.616 1.291.616 - 100

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.454.000 2.670.845 1.231.380 36 46
1302 Cestni promet in infrastruktura 3.454.000 2.670.845 1.231.380 36 46
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.922.000 1.589.945 838.718 44 53

4002-1302-001 Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd. 20.000 17.591 1.942 10 11
400213009 Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd. 20.000 17.591 1.942 10 11

PV00 Lastna sredstva 20.000 17.591 1.942 10 11
4002-1302-003 LC 450 110 Konovo - Šenbric - Šmartinske Cirkovce      200.000 0 0 0 -

400213011 LC 450 110 Konovo - Šenbric - Šmartinske Cirkovce 200.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 200.000 0 0 0 -

4002-1302-004 Cesta talcev - ukinitev proge čez cesto                10.000 0 0 0 -
400213013 Cesta talcev - ukinitev proge čez cesto 10.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 10.000 0 0 0 -
4002-1302-006 Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje                   20.000 20.000 0 0 0

400213019 Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje 20.000 20.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 20.000 20.000 0 0 0

4002-1302-007 Prešernova cesta - sanacija                            150.000 0 0 0 -
400213020 Prešernova cesta - sanacija 150.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 150.000 0 0 0 -
4002-1302-010 LC 450 060 Gorica - Bevče                              50.000 50.000 4.465 9 9

400213026 LC 450 060 Gorica - Bevče 50.000 50.000 4.465 9 9
PV00 Lastna sredstva 50.000 50.000 4.465 9 9



PU NPK PROJEKT PP VIR Opis 2010 2010 2010 IND IND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 11=9/8

4002-1302-011 LC 450 100 Škale - Hrastovec - Šk. Cirkovce 100.000 0 0 0 -
400213027 LC 450 100 Škale - Hrastovec - Šk. Cirkovce 100.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 100.000 0 0 0 -
4002-1302-014 LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora                 5.000 21.900 21.750 435 99

400213031 LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora 5.000 21.900 21.750 435 99
PV00 Lastna sredstva 5.000 21.900 21.750 435 99

4002-1302-015 Podvoz pod železnico v industrijski coni               1.000 1.000 0 0 0
400213033 Podvoz pod železnico v industrijski coni 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
4002-1302-019 Investicijsko vzdrževanje javnih poti (50:50)          180.000 190 190 0 100

400213044 Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Cirkovce 40.000 190 190 0 100
PV00 Lastna sredstva 40.000 190 190 0 100

400213045 Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Paka 45.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 45.000 0 0 0 -

400213047 Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Konovo 30.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 30.000 0 0 0 -

400213048 Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Šalek 15.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 15.000 0 0 0 -

400213050 Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Plešivec 50.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 50.000 0 0 0 -

4002-1302-022 Pločnik ob RC Velenje - Polzela v Ložnici              85.000 20.000 0 0 0
400216035 Pločnik ob RC Velenje - Polzela v Ložnici 20.000 20.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 20.000 20.000 0 0 0
400213106 Pločnik ob RC Velenje - Polzela v Ložnici 65.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 65.000 0 0 0 -
4002-1302-024 Štrbenkova - Partizanska, most - povezava              20.000 20.000 0 0 0

400213110 Štrbenkova - Partizanska, most - povezava 20.000 20.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 20.000 20.000 0 0 0

4002-1302-025 Sanacija mostov                                        70.000 70.000 17.575 25 25
400213111 Sanacija mostov 70.000 70.000 17.575 25 25

PV00 Lastna sredstva 70.000 70.000 17.575 25 25
4002-1302-027 Obnova Žarove ceste                                    60.000 60.000 0 0 0

400213116 Obnova Žarove ceste 50.000 50.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 50.000 50.000 0 0 0

400215066 Obnova Žarove ceste 10.000 10.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0

4002-1302-028 Cesta mimo Živkoviča na Gorici - Koželjskega           5.000 5.000 0 0 0
400213118 Cesta mimo Živkoviča na Gorici - Koželjskega 5.000 5.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0
4002-1302-029 Obnova ceste Straža                                    1.000 1.000 0 0 0

400213119 Obnova ceste Straža 1.000 1.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0

4002-1302-031 Šaleška cesta - izgradnja podvozov (podhodov)          150.000 373 0 0 0
400213121 Šaleška cesta - izgradnja nadvozov (nadhodov) 150.000 373 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 150.000 373 0 0 0
4002-1302-036 LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj                     60.000 36.293 0 0 0

400213126 LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj 60.000 36.293 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 60.000 36.293 0 0 0

4002-1302-038 Gregorčičeva cesta                                     10.000 10.000 0 0 0
400213128 Gregorčičeva cesta 10.000 10.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0
4002-1302-039 Efenkova cesta - pri Domu učencev                      0 300.000 116.584 - 39

400213129 Efenkova cesta - pri Domu učencev 0 300.000 116.584 - 39
PV00 Lastna sredstva 0 300.000 116.584 - 39



PU NPK PROJEKT PP VIR Opis 2010 2010 2010 IND IND
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4002-1302-040 Partizanska cesta - križišče pri Gorenju               10.000 24.714 24.714 247 100
400213130 Partizanska cesta - križišče pri Gorenju 10.000 24.714 24.714 247 100

PV00 Lastna sredstva 10.000 24.714 14.699 147 59
OV03 Domači partnerji 0 0 10.015 - -

4002-1302-044 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin     10.000 10.000 9.996 100 100
400213109 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin 10.000 10.000 9.996 100 100

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 9.996 100 100
4002-1302-045 Lokalne ceste v MOV                                    655.000 50.391 45.391 7 90

400213014 Koroška cesta - rekonstrukcija Gorjanovega klanca 200.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 200.000 0 0 0 -

400213037 LC 450 150 Zg. Kavče - Sp. Kavče 300.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 300.000 0 0 0 -

400213040 LC 450 130 Konovska - Škalska cesta 5.000 5.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0

400213071 Koroška cesta - rekonstrukcija Gorjanovega klanca 10.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 10.000 0 0 0 -

400213101 Most in cestni priključek v Paki na LC Paka - Paški Kozjak 100.000 45.391 45.391 45 100
PV00 Lastna sredstva 100.000 45.391 45.391 45 100

400215019 Koroška cesta - rekonstrukcija Gorjanovega klanca 40.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 40.000 0 0 0 -

4002-1302-072 Ureditev pločnika in kolesarske steze od Koroške ceste do Škalskega jezera     0 140.000 5.092 - 4
400213154 Ureditev pločnika in kolesarske steze od Koroške ceste do Škalskega jezera 0 140.000 5.092 - 4

PV00 Lastna sredstva 0 140.000 5.092 - 4
4002-1302-073 JP 950 260 Grabnar - Bošnjak                           50.000 50.000 0 0 0

400213155 JP 950 260 Grabnar - Bošnjak 50.000 50.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 50.000 50.000 0 0 0

4002-1302-077 Vzdrževanje cest - koncesija za ceste                  0 699.084 592.961 - 85
400213160 Obnove cest - koncesija za ceste 0 660.284 563.850 - 85

PV00 Lastna sredstva 0 660.284 563.850 - 85
400213161 Nadzor nad izvajanjem koncesije 0 38.800 29.111 - 75

PV00 Lastna sredstva 0 38.800 29.111 - 75
13029003 Urejanje cestnega prometa 857.000 469.179 133.116 16 28

4002-1302-046 Izvedba odmer na kategoriziranih LC                    10.000 10.000 4.792 48 48
400213056 Izvedba odmer na kategoriziranih LC 10.000 10.000 4.792 48 48

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 4.792 48 48
4002-1302-047 Prometna študija občinskega cestnega omrežja           40.000 62.445 58.636 147 94

400213058 Prometna študija občinskega cestnega omrežja 40.000 62.445 58.636 147 94
PV00 Lastna sredstva 40.000 62.445 58.636 147 94

4002-1302-049 Izvedba odmer na kategoriziranih JP                    15.000 12.000 4.748 32 40
400213061 Izvedba odmer na kategoriziranih JP 15.000 12.000 4.748 32 40

PV00 Lastna sredstva 15.000 12.000 4.748 32 40
4002-1302-050 Strokovne naloge                                       20.000 10.433 10.410 52 100

400213064 Strokovne naloge 20.000 10.433 10.410 52 100
PV00 Lastna sredstva 20.000 10.433 10.410 52 100

4002-1302-051 Ureditev neprometne signalizacije                      10.000 12.826 12.826 128 100
400213065 Ureditev neprometne signalizacije 10.000 12.826 12.826 128 100

PV00 Lastna sredstva 10.000 12.826 12.826 128 100
4002-1302-052 Modre cone                                             90.000 90.180 180 0 0

400213067 Modre cone 90.000 90.180 180 0 0
PV00 Lastna sredstva 90.000 90.180 180 0 0

4002-1302-055 Parkirišče Staro Velenje                               150.000 90.000 25.355 17 28
400213133 Parkirišče Staro Velenje 150.000 90.000 25.355 17 28

PV00 Lastna sredstva 150.000 90.000 25.355 17 28
4002-1302-056 Parkirišče na pokopališču Podkraj                      100.000 100.000 0 0 0
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400213134 Parkirišče na pokopališču Podkraj 100.000 100.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 100.000 100.000 0 0 0

4002-1302-057 Garažna hiša                                           100.000 56.200 0 0 0
400213143 Garažne hiše 100.000 56.200 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 100.000 56.200 0 0 0
4002-1302-065 Videonadzor križišč                                    2.000 2.000 0 0 0

400213148 Videonadzor križišč 2.000 2.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 2.000 2.000 0 0 0

4002-1302-068 Semaforizacija - Prešernova - Cesta talcev -  Foitova cesta     10.000 50 0 0 0
400213057 Semaforizacija - Prešernova - Cesta talcev -  Foitova cesta 10.000 50 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 10.000 50 0 0 0
4002-1302-070 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin     60.000 22.645 16.170 27 71

400213062 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin 60.000 22.645 16.170 27 71
PV00 Lastna sredstva 60.000 22.645 16.170 27 71

4002-1302-074 Parkirišče za pošto                                    250.000 400 0 0 0
400213156 Parkirišče za pošto 250.000 400 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 250.000 400 0 0 0
13029004 Cestna razsvetljava 165.000 184.907 0 0 0

4002-1302-061 Sofinanciranje javne razsvetljave v KS in MČ           140.000 159.907 0 0 0
400213084 Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Cirkovce 30.000 10.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 30.000 10.000 0 0 0
400213085 Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Staro Velenje 30.000 30.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 30.000 30.000 0 0 0
400213086 Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Vinska Gora 20.000 20.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 20.000 20.000 0 0 0
400213088 Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Kavče 30.000 30.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 30.000 30.000 0 0 0
400213092 Sofinanciranje javne razsvetljave - Škale 30.000 29.907 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 30.000 29.907 0 0 0
400213138 Sofinanciranje javne razsvetljave - MČ Velenje - Desni breg 0 40.000 0 - 0

PV00 Lastna sredstva 0 40.000 0 - 0
4002-1302-069 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci        25.000 25.000 0 0 0

400213105 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci 10.000 10.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0

400215061 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci 15.000 15.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 15.000 15.000 0 0 0

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 510.000 426.814 259.546 51 61
4002-1302-063 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje          500.000 196.800 172.291 34 88

400213099 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje 500.000 196.800 172.291 34 88
PV00 Lastna sredstva 500.000 196.800 172.291 34 88

4002-1302-078 Rekonstrukcija ceste R3-696 Velenje - Škale            0 220.014 87.256 - 40
400213162 Rekonstrukcija ceste R3-696 Velenje - Škale 0 220.014 87.256 - 40

PV00 Lastna sredstva 0 220.014 87.256 - 40
4002-1302-080 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc     10.000 10.000 0 0 0

400213096 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc 10.000 10.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0

14 GOSPODARSTVO 10.000 10.000 0 0 0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 10.000 10.000 0 0 0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 10.000 10.000 0 0 0

4002-1403-001 Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji              10.000 10.000 0 0 0
400213145 Namestitev turistično prometnih označevalnih tabel 10.000 10.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.449.830 1.821.951 1.210.424 35 66
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.449.830 1.821.951 1.210.424 35 66
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 284.000 257.780 62.274 22 24

4002-1502-001 Javna snaga izven koncesijske pogodbe                  4.000 4.000 0 0 0
400215003 Javna snaga izven koncesijske pogodbe 4.000 4.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 4.000 4.000 0 0 0
4002-1502-002 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija                  25.000 429 0 0 0

400215006 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija 25.000 429 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 25.000 429 0 0 0

4002-1502-003 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - MOV                     5.000 2.408 0 0 0
400215007 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - MOV 5.000 2.408 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 5.000 2.408 0 0 0
4002-1502-005 Naložbe v odlaganje odpadkov - TOO                     240.000 240.000 61.332 26 26

400215018 Naložbe v odl. odp. - TOO - sof. reg. centra za ravnanje z odpadki 55.000 214.700 61.332 112 29
PV00 Lastna sredstva 55.000 214.700 61.332 112 29

400215083 Naložbe v odl. odp. - TOO - PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki 185.000 25.300 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 185.000 25.300 0 0 0

4002-1502-011 PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki           10.000 10.000 0 0 0
400215096 PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki 10.000 10.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0
4002-1502-020 Čiščenje mesta - počitniško delo                       0 943 942 - 100

400215093 Čiščenje mesta - počitniško delo 0 943 942 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 943 942 - 100

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.165.830 1.564.171 1.148.150 36 73
4002-1502-006 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda - RR              0 2.986 2.986 - 100

400215029 Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - kanalizacija Škale - jug 0 1.238 1.238 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 1.238 1.238 - 100

400215039 Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - kanalizacija Podkraj, Tajna, Podgorje 0 105 105 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 105 105 - 100

400215085 Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - kanalizacija Šalek 0 1.643 1.643 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 1.643 1.643 - 100

4002-1502-007 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda - TOV             0 769.584 452.006 - 59
400215151 Kanalizacijsko omrežje Bevče III. Faza - 1. del - TOV 0 96.000 2.687 - 3

PV00 Lastna sredstva 0 96.000 2.687 - 3
400215152 Kanalizacija Črnova - TOV 0 348.889 209.805 - 60

PV00 Lastna sredstva 0 348.889 209.805 - 60
400215153 Rekonstrukcija MKČN 500 PE za odpadne vode naselja Kavče - TOV 0 249.600 182.969 - 73

PV00 Lastna sredstva 0 249.600 182.969 - 73
400215154 Kanalizacija Konovska cesta - TOV 0 75.095 56.545 - 75

PV00 Lastna sredstva 0 75.095 56.545 - 75
4002-1502-009 Meteorni kanal Konovska cesta - reka Paka              75.000 53.000 0 0 0

400215062 Meteorni kanal Konovska cesta - reka Paka 75.000 53.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 75.000 53.000 0 0 0

4002-1502-010 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo               65.000 52.638 7.194 11 14
400215067 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Podkraj 5.000 5.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0
400215068 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Vinska Gora 20.000 7.638 91 0 1

PV00 Lastna sredstva 20.000 7.638 91 0 1
400215069 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Kavče 10.000 10.000 7.103 71 71

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 7.103 71 71
400215070 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Podgorje 10.000 10.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0
400215072 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Pesje 20.000 20.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 20.000 20.000 0 0 0
4002-1502-013 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline     414.897 682.133 682.133 164 100
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400215099 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline 414.897 682.133 682.133 164 100
PV00 Lastna sredstva 414.897 682.133 682.133 164 100

4002-1502-015 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda - program kohezija     1.377.433 2.646 2.646 0 100
400215103 Novogradnja kanalizacije  - Konovska cesta - program 2009 17.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 7.214 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 9.786 0 0 0 -

400215104 Novogranja kanalizacije - Šalek - Paka levi breg - program 2009 150.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 63.651 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 86.349 0 0 0 -

400215105 Novogradnja kanalizacije - Gorica Zg. Šalek - program 2009 136.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 57.710 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 78.290 0 0 0 -

400215106 Novogradnja kanalizacije - Straža - program 2009 38.500 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 16.337 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 22.163 0 0 0 -

400215107 Izgradnja zadrževalnih bazenov - program 2009 480.600 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 203.938 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 276.662 0 0 0 -

400215108 Dograditev primarne kanalizacije - Kavče - program 2009 0 2.646 2.646 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 2.646 2.646 - 100

400215109 Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring - program 2009 95.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 40.312 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 54.688 0 0 0 -

400215110 Izgradnja primarnega kanala Bevče - program 2009 140.333 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 59.549 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 80.784 0 0 0 -

400215112 Naložbe v odv. in čišč. voda - TOV - sof. kohezijskega programa 320.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 135.789 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 184.211 0 0 0 -

4002-1502-016 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda - RR - program 2009     1.233.500 0 0 0 -
400215115 Izgradnja kan. Vinska Gora - center (aglomeracija 20700) in MČN - program 2009 400.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 400.000 0 0 0 -
400215119 Izgradnja kanalizacije Podgorje (aglomeracija 20634), plaz, zalednje vode - program 2009 200.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 200.000 0 0 0 -
400215120 Subvencioniranje izgradnje hišnih ČN in MKČN do 50 PE - program 2009 155.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 155.000 0 0 0 -
400215121 Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring, sekundarni del  - program 2009 200.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 200.000 0 0 0 -
400215122 Izgradnja sekundarne kanalizacije - Konovska cesta - program 2009 2.500 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 2.500 0 0 0 -
400215123 Izgradnja sekundarne kanalizacije - Šalek - Paka levi breg - program 2009 30.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 30.000 0 0 0 -
400215124 Izgradnja sekundarne kanalizacije - Gorica - Zg. Šalek - program 2009 20.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 20.000 0 0 0 -
400215126 Izgradnja sekundarne kanalizacije - Kavče - program 2009 6.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 6.000 0 0 0 -
400215127 Odkupi zemljišč - program 2009 20.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 20.000 0 0 0 -
400215128 Izgradnja in pomoč na ostalih področjih - program 2009 50.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 50.000 0 0 0 -
400215129 Inženiring, zbiranje in vodenje - program 2009 80.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 80.000 0 0 0 -
400215130 Dokumentacija za EU projekte - program 2009 70.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 70.000 0 0 0 -
4002-1502-033 Naložbe - odvajanje voda                               0 575 575 - 100

400215160 Naložbe - odvajanje odpadnih voda 0 575 575 - 100
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PV00 Lastna sredstva 0 575 575 - 100
4002-1502-034 Naložbe - čiščenje odpadnih voda                       0 609 609 - 100

400215161 Naložbe - čiščenje odpadnih voda 0 609 609 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 609 609 - 100

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.310.165 2.846.420 687.934 8 24
1603 Komunalna dejavnost 8.310.165 2.846.420 687.934 8 24
16039001 Oskrba z vodo 7.798.165 1.991.262 41.862 1 2

4002-1603-008 MV Šmartno Selo - II. faza                             1.000 1.000 0 0 0
400716021 ZN Selo - komunalna oprema 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
4002-1603-010 Naložbe v vodooskrbo - RR - prenos programa 1998       682.000 0 0 0 -

400216050 Izgradnja vodovoda Vinska Gora III. faza - prenos programa 1998 395.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 395.000 0 0 0 -

400216053 Izgradnja vodovodnega omrežja Vodončnik - Paka - prenos programa 1998 201.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 201.000 0 0 0 -

400216054 Izgradnja vodovoda Trebeliško - prenos programa 1998 86.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 86.000 0 0 0 -

4002-1603-011 Naložbe v vodooskrbo - program kohezija                6.783.165 0 0 0 -
400216056 Izgradnja ČN Grmov vrh - program 2009 2.822.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 705.125 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 2.116.875 0 0 0 -

400216060 Izgradnja magistralnega cevovoda Ljubija dN 400 - program 2009 1.235.667 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 308.753 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 926.914 0 0 0 -

400216061 Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice - program 2009 743.333 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 185.735 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 557.598 0 0 0 -

400216062 Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Lampret - program 2009 160.333 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 40.062 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 120.271 0 0 0 -

400216063 Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Ločan - program 2009 43.333 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 10.827 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 32.506 0 0 0 -

400216064 Izgr. pov. cevovoda Velenje - Hrastovec - Cirkovce s črp. in vodohranoma - program 2009 891.333 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 222.715 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 668.618 0 0 0 -

400216066 Hidravlična analiza vod. omrežja Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki - program 2009 83.500 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 20.864 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 62.636 0 0 0 -

400216067 Izgradnja primarnega cevovoda Severne veje - program 2009 463.666 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 115.855 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 347.811 0 0 0 -

400216068 Izgradnja vodovoda z zamenjavo obstoječega črpališča Konovo - program 2009 340.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 84.955 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 255.045 0 0 0 -

4002-1603-012 Naložbe v vodooskrbo - RR - program 2009               332.000 0 0 0 -
400216070 Izgradnja vodovoda Ljubljanska cesta po Koželjem - program 2009 50.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 50.000 0 0 0 -
400216072 Izgradnja sekundarnega cevovoda Cirkovce - program 2009 40.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 40.000 0 0 0 -
400216074 Sanitarna zaščita vodnih virov in označ. vodovarstvenih pasov - program 2009 42.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 42.000 0 0 0 -
400216075 Odkupi zemljišč - program 2009 20.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 20.000 0 0 0 -
400216076 Izgradnja in pomoč na ostalih področjih - program 2009 50.000 0 0 0 -
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PV00 Lastna sredstva 50.000 0 0 0 -
400216077 Inženiring, zbiranje in vodenje - program 2009 50.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 50.000 0 0 0 -
400216078 Dokumentacija za EU projekte - program 2009 80.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 80.000 0 0 0 -
4002-1603-015 ČN Grmov vrh                                           0 648.849 0 - 0

400216079 ČN Grmov vrh 0 551.502 0 - 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 551.502 0 - 0

400216080 ČN Grmov vrh-lastna sredstva 0 97.347 0 - 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 97.347 0 - 0

4002-1603-016 ČN Čujež                                               0 23.958 0 - 0
400216082 ČN Čujež-lastna sredstva 0 23.958 0 - 0

PV00 Lastna sredstva 0 23.958 0 - 0
4002-1603-017 ČN Mazej in izgr. novega vodohrama Topolšica s pov. cev.     0 67.575 15.900 - 24

400216084 ČN Mazej in izg.nov.vod.Topolšica s pov.cev.-lastna sredstva 0 67.575 15.900 - 24
PV00 Lastna sredstva 0 67.575 15.900 - 24

4002-1603-019 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija               0 483.504 0 - 0
400216087 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija 0 410.964 0 - 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 410.964 0 - 0
400216088 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija-lastna sredstva 0 72.540 0 - 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 72.540 0 - 0
4002-1603-023 Izgradnja pov. cev. Velenje - Hrastovec - Cirkovce s črpališč. in vodohr.     0 270.864 0 - 0

400216095 Izgr.povez.cevovovda Velenje-Hrastovec-Cirkovce z dvema črp.in dvema vodohr. 0 230.226 0 - 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 230.226 0 - 0

400216096 Izgr.povez.cev.Velenje-Hrastovec-Cirkovce z dvema črp.in dvema vodohr.-lastna sredstva 0 40.638 0 - 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 40.638 0 - 0

4002-1603-024 Izgradnja sistema za dalj. nadzor stanja v omrežju     0 133.640 0 - 0
400216097 Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju 0 113.590 0 - 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 113.590 0 - 0
400216098 Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju-lastna sredstva 0 20.050 0 - 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 20.050 0 - 0
4002-1603-025 Hidr. analiza vod. omr. Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki     0 51.927 0 - 0

400216099 Hidravlična analiza vod.omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki 0 44.136 0 - 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 44.136 0 - 0

400216100 Hidravlična analiza vod.omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-lastna sredstva 0 7.791 0 - 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 7.791 0 - 0

4002-1603-026 Izgr. prim. vod. Konovo s črpališčem in hidrof. postajo     0 217.131 0 - 0
400216101 Izgr.prim.vod.Konovo s črpal.in hidr.postajo 0 184.555 0 - 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 184.555 0 - 0
400216102 Izgr.prim.vod.Konovo s črpal.in hidr.postajo-lastna sredstva 0 32.576 0 - 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 32.576 0 - 0
4002-1603-034 Izdelava razpisne dokumentacije                        0 35.480 0 - 0

400216106 Izdelava razpisne dokumentacije 0 30.157 0 - 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 30.157 0 - 0

400216107 Izdelava razpisne dokumentacije-lastna sredstva 0 5.323 0 - 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 5.323 0 - 0

4002-1603-035 Stiki z javnostmi                                      0 31.372 0 - 0
400216108 Stiki z javnostmi 0 26.665 0 - 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 26.665 0 - 0
400216109 Stiki z javnostmi-lastna sredstva 0 4.707 0 - 0

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 4.707 0 - 0
4002-1603-037 Naložbe - oskrba z vodo                                0 25.962 25.962 - 100

400216114 Naložbe - oskrba z vodo 0 25.962 25.962 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 25.962 25.962 - 100
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 320.000 92.494 51.053 16 55
4002-1603-002 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS            310.000 39.600 11.089 4 28

400216017 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Škale 100.000 15.900 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 100.000 15.900 0 0 0

400216018 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno 200.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 200.000 0 0 0 -

400216019 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Plešivec 10.000 23.700 11.089 111 47
PV00 Lastna sredstva 10.000 23.700 11.089 111 47

4002-1603-003 Razširitev pokopališča Podkraj                         10.000 39.808 26.878 269 68
400216020 Razširitev pokopališča Podkraj 10.000 39.808 26.878 269 68

PV00 Lastna sredstva 10.000 39.808 26.878 269 68
4002-1603-039 Naložbe - pokopališče                                  0 13.086 13.086 - 100

400216116 Naložbe - pokopališče 0 13.086 13.086 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 13.086 13.086 - 100

16039003 Objekti za rekreacijo 142.000 716.706 595.018 419 83
4002-1603-004 Sončni park - obnova                                   100.000 30.900 0 0 0

400216026 Sončni park - obnova 100.000 30.900 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 100.000 30.900 0 0 0

4002-1603-005 Vzdrževanje otroških igrišč                            42.000 39.296 1.994 5 5
400216029 Vzdrževanje otroških igrišč 42.000 39.296 1.994 5 5

PV00 Lastna sredstva 42.000 39.296 1.994 5 5
4002-1603-006 Ploščad E. Kardelja - sanacija                         0 646.510 593.024 - 92

400216030 Ploščad E. Kardelja - sanacija 0 646.510 593.024 - 92
PV00 Lastna sredstva 0 646.510 593.024 - 92

16039004 Praznično urejanje naselij 30.000 30.000 0 0 0
4002-1603-007 Ureditev novoletne javne razsvetljave                  30.000 30.000 0 0 0

400216032 Ureditev novoletne javne razsvetljave 30.000 30.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 30.000 30.000 0 0 0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000 15.958 0 0 0
4002-1603-009 Informacijsko - telekomunikacijska infrastruktura      20.000 15.958 0 0 0

400216047 Informacijsko - telekomunikacijska infrastruktura 20.000 15.958 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 20.000 15.958 0 0 0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 203.500 239.916 43.888 22 18
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 203.500 239.916 43.888 22 18
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 203.500 239.916 43.888 22 18

4002-2302-001 Elementar - sanacija plazov                            203.500 239.916 43.888 22 18
400223009 Elementar - plaz Podgorje 2.000 100 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 2.000 100 0 0 0
400223012 Elementar - plaz JP Postrpinek - Mlačnik 90.000 68.916 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 90.000 68.916 0 0 0
400223014 Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu 35.000 35.000 34.179 98 98

PV00 Lastna sredstva 35.000 35.000 26.179 75 75
OV03 Domači partnerji 0 0 8.000 - -

400223015 Elementar - plaz pod hišo Čas na Gorici 500 500 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 500 500 0 0 0

400223020 Elementar - plaz na LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj 1.000 400 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 1.000 400 0 0 0

400223023 Elementar - plaz pod JP 950 690 v Kavčah 5.000 5.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0

400223024 Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP 30.000 30.000 9.709 32 32
PV00 Lastna sredstva 30.000 30.000 9.709 32 32

400223025 Elementar - plaz JP 950 352 - odcep Nanojca 10.000 10.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0

400223027 Elementar - plaz JP 950 180 - Zg. Laze - Sp. Laze 0 60.000 0 - 0
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PV00 Lastna sredstva 0 60.000 0 - 0
400223028 Elementar - plaz JP 950 040 - transformator - Vodušek 30.000 30.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 30.000 30.000 0 0 0

4003 URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 5.028.392 4.038.464 1.524.103 30 38
14 GOSPODARSTVO 0 90.000 9.857 - 11
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 0 90.000 9.857 - 11
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0 90.000 9.857 - 11

4003-1403-001 Prireditveni prostor TRC Jezero                        0 90.000 9.857 - 11
400314001 Prireditveni prostor TRC Jezero 0 90.000 9.857 - 11

PV00 Lastna sredstva 0 90.000 9.857 - 11

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 385.000 385.000 0 0 0
1702 Primarno zdravstvo 385.000 385.000 0 0 0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 385.000 385.000 0 0 0

4003-1702-007 Ureditev metadonske ambulante in povezovalnega hodnika     35.000 35.000 0 0 0
400317011 Ureditev metadonske ambulante in povezovalnega hodnika 35.000 35.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.317 1.317 0 0 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 3.392 3.392 0 0 0
OV02 Posredni PU 30.291 30.291 0 0 0

4003-1702-009 Nadzidava ZD za dializni center, CINDI, specialistične ambulante     350.000 350.000 0 0 0
400317016 Nadzidava ZD za dializni center, CINDI, specialistične ambulante 350.000 350.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 26.000 26.000 0 0 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 124.000 124.000 0 0 0
PV02 Evropska sredstva 0 0 0 - -
OV02 Posredni PU 200.000 200.000 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.788.205 2.455.191 812.754 29 33
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 53.000 99.807 13.149 25 13
18029001 Nepremična kulturna dediščina 53.000 99.807 13.149 25 13

4003-1802-001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek     10.000 10.000 0 0 0
400318001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek 10.000 10.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 2.864 2.864 0 0 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 7.136 7.136 0 0 0

4003-1802-002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje     40.000 39.161 0 0 0
400318002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje 40.000 39.161 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 5.000 4.161 0 0 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 35.000 35.000 0 0 0

4003-1802-004 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi     3.000 646 0 0 0
400318076 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi 3.000 646 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 3.000 646 0 0 0
4003-1802-006 Hiša mineralov Velenje                                 0 50.000 13.149 - 26

400318111 Hiša mineralov Velenje 0 50.000 13.149 - 26
PV00 Lastna sredstva 0 50.000 13.149 - 26

1803 Programi v kulturi 270.305 215.264 30.966 11 14
18039005 Drugi programi v kulturi 270.305 215.264 30.966 11 14

4003-1803-001 Dom kulture                                            115.000 62.893 0 0 0
400318020 Dom kulture 115.000 62.893 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 115.000 62.893 0 0 0
4003-1803-003 Velenjski grad                                         5.305 0 0 0 -

400318022 Vzdrževanje objektov - Velenjski grad 5.305 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 5.305 0 0 0 -

4003-1803-005 Regijska galerija Velenje                              150.000 145.350 23.946 16 16
400318069 Galerija Velenje 150.000 145.350 23.946 16 16

PV00 Lastna sredstva 19.000 14.350 23.946 126 167
PV01 Transfer iz državnega proračuna 131.000 131.000 0 0 0
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4003-1803-007 Nakup opreme - Galerija Velenje                        0 7.021 7.020 - 100
400318109 Nakup opreme - Galerija Velenje 0 7.021 7.020 - 100

PV00 Lastna sredstva 0 7.021 7.020 - 100
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.464.900 2.140.120 768.639 31 36
18059001 Programi športa 2.339.900 1.598.120 236.266 10 15

4003-1805-001 Vzdrževanje objektov                                   0 14.880 14.880 - 100
400318032 Vzdrževanje objektov 0 14.880 14.880 - 100

PV00 Lastna sredstva 0 14.880 14.880 - 100
4003-1805-002 Dograditev in posodobitev zimskega bazena              150.000 150.000 4.080 3 3

400318034 Dograditev in posodobitev zimskega bazena 150.000 150.000 4.080 3 3
PV00 Lastna sredstva 50.000 50.000 4.080 8 8
PV01 Transfer iz državnega proračuna 100.000 100.000 0 0 0

4003-1805-003 Nakup opreme                                           58.000 58.000 14.924 26 26
400318035 Nakup opreme 58.000 58.000 14.924 26 26

PV00 Lastna sredstva 58.000 58.000 14.924 26 26
4003-1805-004 Izgradnja večnamenskega športnega parka - programska revitalizacija kotalkališča     300.000 298.202 60.346 20 20

400318037 Izgradnja večnamenskega športnega parka - programska revitalizacija kotalkališča 300.000 298.202 60.346 20 20
PV00 Lastna sredstva 241.780 239.982 60.346 25 25
PV01 Transfer iz državnega proračuna 58.220 58.220 0 0 0

4003-1805-005 Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici     15.000 15.000 50 0 0
400318040 Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici 15.000 15.000 50 0 0

PV00 Lastna sredstva 15.000 15.000 50 0 0
4003-1805-006 Letni bazen                                            40.000 37.225 0 0 0

400318042 Letni bazen 40.000 37.225 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 40.000 37.225 0 0 0

4003-1805-007 Urbani doživljajski park                               500.000 305.745 0 0 0
400318062 Urbani doživljajski park 500.000 305.745 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 200.000 5.745 0 0 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 300.000 300.000 0 0 0

4003-1805-008 Ureditev fitnes centra v ŠRZ Rdeća dvorana             140.000 140.000 0 0 0
400318063 Ureditev fitnes centra v ŠRZ Rdeća dvorana 140.000 140.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 40.000 40.000 0 0 0
PV01 Transfer iz državnega proračuna 100.000 100.000 0 0 0

4003-1805-009 Ureditev smučišča Šalek                                20.000 20.000 0 0 0
400318077 Ureditev smučišča Šalek 20.000 20.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 20.000 20.000 0 0 0
4003-1805-011 Obnova in razširitev garderob na Mestne stadionu       1.100.000 0 0 0 -

400318079 Obnova in razširitev garderob na Mestnem stadionu 1.100.000 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 600.000 0 0 0 -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 500.000 0 0 0 -

4003-1805-015 Športna igrišča                                        16.900 23.900 17.612 104 74
400318091 Športna igrišča 16.900 23.900 17.612 104 74

PV00 Lastna sredstva 16.900 23.900 17.612 104 74
4003-1805-016 Športni park Velenje                                   0 535.168 124.374 - 23

400318110 Športni park Velenje 0 535.168 124.374 - 23
PV00 Lastna sredstva 0 35.168 124.374 - 354
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 500.000 0 - 0

18059002 Programi za mladino 125.000 542.000 532.373 426 98
4003-1805-010 Vzdrževanje objekta Vila Mojca                         5.000 5.000 0 0 0

400318050 Vzdrževanje objekta Vila Mojca 5.000 5.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0

4003-1805-014 Ureditev mladinskega hotela                            120.000 537.000 532.373 444 99
400318078 Ureditev mladinskega hotela 120.000 537.000 532.373 444 99

PV00 Lastna sredstva 120.000 537.000 532.373 444 99



PU NPK PROJEKT PP VIR Opis 2010 2010 2010 IND IND
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19 IZOBRAŽEVANJE 1.853.187 1.106.273 701.491 38 63
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.220.000 480.588 327.958 27 68
19029001 Vrtci 1.220.000 480.588 327.958 27 68

4003-1902-002 Vzdrževanje objektov  - Vrtec Velenje                  1.200.000 386.894 234.265 20 61
400319064 Vzdrževanje objektov  - Vrtec Velenje 1.200.000 386.894 234.265 20 61

PV00 Lastna sredstva 900.000 86.894 234.265 26 270
PV01 Transfer iz državnega proračuna 300.000 300.000 0 0 0

4003-1902-003 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih     20.000 93.694 93.694 468 100
400319066 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih 20.000 93.694 93.694 468 100

PV00 Lastna sredstva 20.000 93.694 93.694 468 100
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 233.187 441.693 362.425 155 82
19039001 Osnovno šolstvo 232.187 396.494 318.228 137 80

4003-1903-001 Vzdrževanje objektov OŠ                                200.000 390.507 312.615 156 80
400319068 Vzdrževanje objektov OŠ 200.000 390.507 312.615 156 80

PV00 Lastna sredstva 200.000 390.507 312.615 156 80
4003-1903-003 Modernizacija učne tehnologije                         32.187 5.987 5.613 17 94

400319029 Modernizacija učne tehnologije 32.187 5.987 5.613 17 94
PV00 Lastna sredstva 32.187 5.987 5.613 17 94

19039002 Glasbeno šolstvo 0 44.199 44.197 - 100
4003-1903-006 Vzdrževanje objektov - Glasbena šola                   0 44.199 44.197 - 100

400319041 Vzdrževanje objektov - Glasbena šola 0 44.199 44.197 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 44.199 44.197 - 100

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 1.000 1.000 0 0 0
4003-1903-008 Vzdrževanje objektov - Dijaški dom                     1.000 1.000 0 0 0

400319058 Vzdrževanje objektov - Dijaški dom 1.000 1.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0

1904 Terciarno izobraževanje 400.000 183.992 11.108 3 6
19049002 Visokošolsko izobraževanje 400.000 183.992 11.108 3 6

4003-1904-001 Visokošolsko izobraževalno središče                    400.000 183.992 11.108 3 6
400319059 Ureditev igrišč med šolami 100.000 100.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 0 0 0 - -
PV01 Transfer iz državnega proračuna 100.000 100.000 0 0 0

400319060 Zagotavljanje prostorskih pogojev za visokošolski študij 300.000 50.939 11.108 4 22
PV00 Lastna sredstva 300.000 50.939 11.108 4 22

400319064 Vzdrževanje objektov  - Vrtec Velenje 0 33.053 0 - 0
PV00 Lastna sredstva 0 33.053 0 - 0

20 SOCIALNO VARSTVO 2.000 2.000 0 0 0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2.000 2.000 0 0 0
20049002 Socialno varstvo invalidov 2.000 2.000 0 0 0

4003-2004-006 Ureditev bivalne enote za odrasle osebe s posebnimi potrebami     2.000 2.000 0 0 0
400320023 Ureditev bivalne enote za odrasle osebe s posebnimi potrebami 2.000 2.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 2.000 2.000 0 0 0

4004 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR 232.050 276.541 164.832 71 60
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 46.000 43.960 15.303 33 35
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 46.000 43.960 15.303 33 35
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 46.000 43.960 15.303 33 35

4004-1506-001 Program varstva okolja 46.000 43.960 15.303 33 35
400415001 Program varstva okolja 46.000 43.960 15.303 33 35

PV00 Lastna sredstva 46.000 43.960 15.303 33 35

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 186.050 232.581 149.529 80 64
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 186.050 232.581 149.529 80 64
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 6.400 6.400 5.619 88 88



PU NPK PROJEKT PP VIR Opis 2010 2010 2010 IND IND
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4004-1602-001 Geografsko informacijski sistem MOV                    6.400 6.400 5.619 88 88
400416001 Geografsko informacijski sistem MOV 6.400 6.400 5.619 88 88

PV00 Lastna sredstva 6.400 6.400 5.619 88 88
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 8.700 8.734 3.534 41 40

4004-1602-003 Projekt trajnostnega razvoja MOV 8.700 8.734 3.534 41 40
400416004 Projekt trajnostnega razvoja MOV 8.700 8.734 3.534 41 40

PV00 Lastna sredstva 8.700 8.734 3.534 41 40
16029003 Prostorsko načrtovanje 170.950 217.447 140.376 82 65

4004-1602-004 Občinski prostorski akti 68.000 66.802 46.564 68 70
400416005 Občinski prostorski akti 68.000 66.802 46.564 68 70

PV00 Lastna sredstva 68.000 66.802 46.564 68 70
4004-1602-005 Občinski strateški prostorski akti 48.000 48.000 28.632 60 60

400416006 Občinski strateški prostorski akti 48.000 48.000 28.632 60 60
PV00 Lastna sredstva 48.000 48.000 28.632 60 60

4004-1602-006 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti 45.950 89.750 52.286 114 58
400416007 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti 45.950 89.750 52.286 114 58

PV00 Lastna sredstva 45.950 89.750 52.286 114 58
4004-1602-007 Geodetske podlage za OPA 9.000 12.895 12.894 143 100

400416008 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti 9.000 12.895 12.894 143 100
PV00 Lastna sredstva 9.000 12.895 12.894 143 100

4005 URAD ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE 108.360 216.034 118.512 109 55
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.500 7.404 0 0 0
0603 Dejavnost občinske uprave 7.500 7.404 0 0 0
06039001 Administracija občinske uprave 1.500 1.500 0 0 0

4005-0603-001 Materialni stroški - TIC/PC                            1.500 1.500 0 0 0
400506003 Materialni stroški - TIC/PC 1.500 1.500 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.500 1.500 0 0 0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 6.000 5.904 0 0 0

4005-0603-002 Informacijske povezave in postaje                      6.000 5.904 0 0 0
400506004 Informacijske povezave in postaje 6.000 5.904 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 6.000 5.904 0 0 0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 35.160 96.633 92.456 263 96
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 34.630 96.058 91.881 265 96
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 15.500 18.758 18.758 121 100

4005-1102-001 Pospeševanje proizvodnje hrane                         15.500 18.758 18.758 121 100
400511001 Pospeševanje proizvodnje hrane 15.500 18.758 18.758 121 100

PV00 Lastna sredstva 15.500 18.758 18.758 121 100
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 14.630 76.976 73.124 500 95

4005-1102-002 Posebne strokovne naloge                               630 5 0 0 0
400511002 Posebne strokovne naloge 630 5 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 630 5 0 0 0
4005-1102-003 Kmečka tržnica                                         4.000 1.640 0 0 0

400511003 INTERREG III A - Kmečka tržnica 4.000 1.640 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 4.000 1.640 0 0 0

4005-1102-004 Obnova Ekomuzeja - Grilova domačija                    10.000 75.331 73.124 731 97
400511011 Obnova Ekomuzeja - Grilova domačija 10.000 75.331 73.124 731 97

PV00 Lastna sredstva 10.000 75.331 33.039 330 44
PV01 Transfer iz državnega proračuna 0 0 40.085 - -

11029003 Zemljiške operacije 4.500 324 0 0 0
4005-1102-005 Agromelioracije                                        4.500 324 0 0 0

400511006 Agromelioracije 4.500 324 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 4.500 324 0 0 0
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 530 575 575 108 100
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 530 575 575 108 100

4005-1103-001 Izobraževanje kmetovalcev                              530 575 575 108 100
400511008 Izobraževanje kmetovalcev 530 575 575 108 100

PV00 Lastna sredstva 530 575 575 108 100

14 GOSPODARSTVO 26.200 1.000 0 0 0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 12.700 0 0 0 -
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 12.700 0 0 0 -

4005-1402-001 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva               2.200 0 0 0 -
400514001 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva 2.200 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 2.200 0 0 0 -
4005-1402-002 Izobraževanje in promoviranje                          10.500 0 0 0 -

400514002 Izobraževanje in promoviranje 10.500 0 0 0 -
PV00 Lastna sredstva 10.500 0 0 0 -

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 13.500 1.000 0 0 0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 13.500 1.000 0 0 0

4005-1403-001 Sofinanciranje aktivnosti TRC Jezero                   12.500 0 0 0 -
400514017 Turistični čolni 12.500 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 12.500 0 0 0 -
4005-1403-002 Ureditev jezerske marine in čolnarne ob Velenjskem jezeru     1.000 1.000 0 0 0

400514022 Ureditev jezerske marine in čolnarne ob Velenjskem jezeru 1.000 1.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 35.000 108.173 24.852 71 23
1603 Komunalna dejavnost 35.000 108.173 24.852 71 23
16039003 Objekti za rekreacijo 35.000 108.173 24.852 71 23

4005-1603-001 Urejanje vrtičkov                                      35.000 108.173 24.852 71 23
400516001 Urejanje vrtičkov 35.000 108.173 24.852 71 23

PV00 Lastna sredstva 35.000 108.173 24.852 71 23

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 4.500 2.824 1.204 27 43
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 4.500 2.824 1.204 27 43
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 4.500 2.824 1.204 27 43

4005-2302-001 Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah                   4.500 2.824 1.204 27 43
400523002 Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah 4.500 2.824 1.204 27 43

PV00 Lastna sredstva 4.500 2.824 1.204 27 43

4006 URAD ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 4.752.000 2.989.050 1.762.638 37 59
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.752.000 2.989.050 1.762.638 37 59
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.752.000 2.989.050 1.762.638 37 59
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.752.000 2.989.050 1.762.638 37 59

4006-1605-003 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - stanovanja Selo     500.000 500.000 0 0 0
400616004 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - stanovanja Selo 500.000 500.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 500.000 500.000 0 0 0
4006-1605-004 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - nakup stanovanj in poslovnih prostorov     400.000 371.117 293.210 73 79

400616005 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - nakup stanovanj in poslovnih prostorov 400.000 371.117 293.210 73 79
PV00 Lastna sredstva 400.000 371.117 293.210 73 79

4006-1605-005 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - stanovanja Šmarška cesta     50.000 0 0 0 -
400616006 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - stanovanja Šmarška cesta 50.000 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 50.000 0 0 0 -
4006-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove                    402.000 537.251 449.927 112 84

400616007 Investicijsko vzdrževanje in obnove 402.000 537.251 449.927 112 84
PV00 Lastna sredstva 402.000 537.251 449.927 112 84

4006-1605-009 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - Efenkova 61     400.000 1.083.820 978.561 245 90
400616017 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Efenkova 61 400.000 1.083.820 978.561 245 90
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PV00 Lastna sredstva 400.000 1.083.820 978.561 245 90
4006-1605-010 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica     3.000.000 427.827 25.257 1 6

400616020 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica 3.000.000 427.827 25.257 1 6
PV00 Lastna sredstva 3.000.000 427.827 25.257 1 6

4006-1605-011 Rušitev objekta Stari trg 27                           0 69.035 15.683 - 23
400616021 Rušitev objekta Stari trg 27 0 69.035 15.683 - 23

PV00 Lastna sredstva 0 69.035 15.683 - 23

4007 SLUŽBA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI 3.433.260 3.616.086 1.359.976 40 38
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.122.700 1.674.218 49.502 2 3
1302 Cestni promet in infrastruktura 2.122.700 1.674.218 49.502 2 3
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.807.700 1.359.218 35.541 2 3

4007-1302-001 Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod                 12.000 12.000 0 0 0
400712012 Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
400713001 Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod 11.000 11.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 11.000 11.000 0 0 0
4007-1302-002 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa            102.700 102.700 0 0 0

400712013 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa 50.000 50.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 50.000 50.000 0 0 0

400713002 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa 51.000 51.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 51.000 51.000 0 0 0

400713031 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa 1.000 1.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0

400715002 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa 700 700 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 700 700 0 0 0

4007-1302-003 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - II. etapa           2.000 2.000 0 0 0
400712003 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - II. etapa 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
400712014 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - II. etapa 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
4007-1302-004 Gradnja peš poti ob Paki                               0 5.611 5.602 - 100

400713005 Gradnja peš poti ob Paki 0 5.611 5.602 - 100
PV00 Lastna sredstva 0 5.611 5.602 - 100

4007-1302-007 ZN Lipa zahod                                          54.000 54.000 0 0 0
400712004 ZN Lipa zahod 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
400712015 ZN Lipa zahod 25.000 25.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 25.000 25.000 0 0 0
400713010 ZN Lipa zahod 5.000 5.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0
400715022 ZN Lipa zahod 22.000 22.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 22.000 22.000 0 0 0
400716016 ZN Lipa zahod 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
4007-1302-008 ZN Lipa vzhod                                          9.000 6.428 0 0 0

400712005 ZN Lipa vzhod 2.000 2.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 2.000 2.000 0 0 0

400712016 ZN Lipa vzhod 4.000 1.428 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 4.000 1.428 0 0 0

400713011 ZN Lipa vzhod 1.000 1.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0

400715023 ZN Lipa vzhod 1.000 1.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0

400716017 ZN Lipa vzhod 1.000 1.000 0 0 0
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PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
4007-1302-009 Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza                  586.000 376.759 13.895 2 4

400713012 Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza 502.000 292.759 13.895 3 5
PV00 Lastna sredstva 502.000 292.759 13.895 3 5

400715024 Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza 84.000 84.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 84.000 84.000 0 0 0

4007-1302-010 Ureditev parkirišč in pov. cesta do Ljubljanske        44.000 44.000 0 0 0
400713013 Ureditev parkirišč in pov. cesta do Ljubljanske 44.000 44.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 44.000 44.000 0 0 0
4007-1302-013 ZN Šentilj - komunalna oprema                          129.000 96.518 15.415 12 16

400712008 ZN Šentilj - komunalna oprema 5.000 5.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0

400713016 ZN Šentilj - komunalna oprema 20.000 20.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 20.000 20.000 0 0 0

400715028 ZN Šentilj - komunalna oprema 55.000 55.000 15.415 28 28
PV00 Lastna sredstva 55.000 55.000 15.415 28 28

400716008 ZN Šentilj - komunalna oprema 5.000 5.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0

400716020 ZN Šentilj - komunalna oprema 44.000 11.518 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 44.000 11.518 0 0 0

4007-1302-014 ZN Selo - komunalna oprema                             60.000 62.572 0 0 0
400712020 ZN Selo - komunalna oprema 15.000 17.572 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 15.000 17.572 0 0 0
400713017 ZN Selo - komunalna oprema 10.000 10.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0
400713040 ZN Selo - komunalna oprema 10.000 10.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0
400715029 ZN Selo - komunalna oprema 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
400716009 ZN Selo - komunalna oprema 2.000 2.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 2.000 2.000 0 0 0
400716033 ZN Selo - komunalna oprema 22.000 22.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 22.000 22.000 0 0 0
4007-1302-018 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme               183.000 133.000 0 0 0

400713021 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 100.000 50.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 100.000 50.000 0 0 0

400713042 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 22.000 22.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 22.000 22.000 0 0 0

400715032 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 55.000 55.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 55.000 55.000 0 0 0

400716011 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 5.000 5.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0

400716023 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 1.000 1.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0

4007-1302-019 Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme     80.000 80.000 0 0 0
400713022 Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme 20.000 20.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 20.000 20.000 0 0 0
400715033 Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme 50.000 50.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 50.000 50.000 0 0 0
400716045 Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme 10.000 10.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0
4007-1302-029 LN Vinska gora                                         391.000 225.630 629 0 0

400712024 LN Vinska Gora II. 25.000 25.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 25.000 25.000 0 0 0

400713045 LN Vinska Gora II. 310.000 144.000 0 0 0
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PV00 Lastna sredstva 310.000 144.000 0 0 0
400715035 LN Vinska Gora II. 55.000 55.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 55.000 55.000 0 0 0
400716047 LN Vinska Gora II. 0 630 629 - 100

PV00 Lastna sredstva 0 630 629 - 100
400716048 LN Vinska Gora II. 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
4007-1302-030 Komunalna oprema Zgornji Šalek                         82.000 85.000 0 0 0

400713047 Komunalna oprema Zgornji Šalek 50.000 50.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 50.000 50.000 0 0 0

400715036 Komunalna oprema Zgornji Šalek 10.000 10.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 10.000 10.000 0 0 0

400716052 Komunalna oprema Zgornji Šalek 0 3.000 0 - 0
PV00 Lastna sredstva 0 3.000 0 - 0

400716055 Komunalna oprema Zgornji Šalek 22.000 22.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 22.000 22.000 0 0 0

4007-1302-031 Komunalna oprema Tajna                                 73.000 73.000 0 0 0
400713048 Komunalna oprema Tajna 50.000 50.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 50.000 50.000 0 0 0
400715037 Komunalna oprema Tajna 1.000 1.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 0 0 0
400716056 Komunalna oprema Tajna 22.000 22.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 22.000 22.000 0 0 0
13029003 Urejanje cestnega prometa 315.000 315.000 13.961 4 4

4007-1302-023 Parkirišče na Trgu mladosti in na Vodnikovi            210.000 210.000 13.961 7 7
400713024 Parkirišče na Trgu mladosti in na Vodnikovi 210.000 210.000 13.961 7 7

PV00 Lastna sredstva 210.000 210.000 13.961 7 7
4007-1302-024 Sofinanciranje izgradnje parkirišč pri pošti           100.000 100.000 0 0 0

400713025 Sofinanciranje izgradnje parkirišč pri pošti 100.000 100.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 100.000 100.000 0 0 0

4007-1302-027 Projektna dokumentacija za garažne hiše                5.000 5.000 0 0 0
400713029 Projektna dokumentacija za garažne hiše 5.000 5.000 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 0 0 0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.000 5.000 2.100 42 42
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.000 5.000 2.100 42 42
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.000 5.000 2.100 42 42

4007-1502-005 Izgradnja malih čistilnih naprav                       5.000 5.000 2.100 42 42
400715021 Izgradnja malih čistilnih naprav 5.000 5.000 2.100 42 42

PV00 Lastna sredstva 5.000 5.000 2.100 42 42

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.305.560 1.936.868 1.308.373 100 68
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 60.000 60.366 20.366 34 34
16029003 Prostorsko načrtovanje 60.000 60.366 20.366 34 34

4007-1602-001 Programi opremljanja za območje občine                 20.000 20.366 20.366 102 100
400716041 Programi opremljanja za območje občine 20.000 20.366 20.366 102 100

PV00 Lastna sredstva 20.000 20.366 20.366 102 100
4007-1602-004 Programi opremljanja za območje občine - po planu KPV     40.000 40.000 0 0 0

400716054 Programi opremljanja za območje občine - po planu KPV 40.000 40.000 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 40.000 40.000 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 30.000 27.260 791 3 3
16039003 Objekti za rekreacijo 30.000 27.260 791 3 3

4007-1603-003 Ulična oprema, klopi                                   30.000 27.260 791 3 3
400716029 Ulična oprema, klopi 30.000 27.260 791 3 3

PV00 Lastna sredstva 30.000 27.260 791 3 3
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 1.215.560 1.849.242 1.287.217 106 70
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 40.000 40.000 25.984 65 65

4007-1606-002 Geodetske izmere, ostalo 40.000 40.000 25.984 65 65
400716037 Geodetske izmere, ostalo 40.000 40.000 25.984 65 65

PV00 Geodetske izmere, ostalo 40.000 40.000 25.984 65 65
16069002 Nakup zemljišč 1.175.560 1.809.242 1.261.233 107 70

4007-1606-003 Odkupi zemljišč                                        1.175.560 1.809.242 1.261.233 107 70
400716039 Odkupi zemljišč 1.175.560 1.809.242 1.261.233 107 70

PV00 Lastna sredstva 1.175.560 1.809.242 1.261.233 107 70

4008 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA 14.000 12.716 4.014 29 32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.000 12.716 4.014 29 32
0603 Dejavnost občinske uprave 14.000 12.716 4.014 29 32
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 14.000 12.716 4.014 29 32

4008-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme                           8.500 7.216 4.014 47 56
400806009 Nabava in vzdrževanje opreme 8.500 7.216 4.014 47 56

PV00 Lastna sredstva 8.500 7.216 4.014 47 56
4008-0603-002 Vzdrževanje prostorov                                  5.500 5.500 0 0 0

400806010 Vzdrževanje prostorov 5.500 5.500 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 5.500 5.500 0 0 0

4009 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE 2.200 5.443 5.440 247 100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.200 5.443 5.440 247 100
0603 Dejavnost občinske uprave 2.200 5.443 5.440 247 100
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 2.200 5.443 5.440 247 100

4009-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme                           2.200 5.443 5.440 247 100
400906007 Nabava in vzdrževanje opreme 2.200 5.443 5.440 247 100

PV00 Lastna sredstva 2.200 5.443 5.440 247 100

4010 GALERIJA VELENJE 22.876 0 0 0 -
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 22.876 0 0 0 -
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 67 0 0 0 -
18029002 Premična kulturna dediščina 67 0 0 0 -

4010-1802-002 Nakup eksponatov                                       67 0 0 0 -
401018005 Nakup eksponatov 67 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 67 0 0 0 -
1803 Programi v kulturi 22.809 0 0 0 -
18039005 Drugi programi v kulturi 22.809 0 0 0 -

4010-1803-001 Vzdrževanje objektov                                   22.809 0 0 0 -
401018008 Nakup opreme 22.809 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 22.809 0 0 0 -

6001 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD 1.600 1.480 609 38 41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.600 1.480 609 38 41
0603 Dejavnost občinske uprave 1.600 1.480 609 38 41
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 1.600 1.480 609 38 41

6001-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 1.600 1.480 609 38 41
600106004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 1.600 1.480 609 38 41

PV00 Lastna sredstva 1.600 1.480 609 38 41

6002 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD 1.400 1.320 92 7 7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.400 1.320 92 7 7
0603 Dejavnost občinske uprave 1.400 1.320 92 7 7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 1.400 1.320 92 7 7

6002-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 1.400 1.320 92 7 7
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600206004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 1.400 1.320 92 7 7
PV00 Lastna sredstva 1.400 1.320 92 7 7

6003 MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG 400 400 0 0 0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 400 400 0 0 0
0603 Dejavnost občinske uprave 400 400 0 0 0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 400 400 0 0 0

6003-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 400 400 0 0 0
600306004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 400 400 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 400 400 0 0 0

6004 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE 200 800 745 373 93
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 200 800 745 373 93
0603 Dejavnost občinske uprave 200 800 745 373 93
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 200 800 745 373 93

6004-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov                        200 800 745 373 93
600406003 Vzdrževanje opreme in prostorov 200 800 745 373 93

PV00 Lastna sredstva 200 800 745 373 93

6005 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE 2.300 2.300 0 0 0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.800 1.800 0 0 0
0603 Dejavnost občinske uprave 1.800 1.800 0 0 0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 1.800 1.800 0 0 0

6005-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov                        1.800 1.800 0 0 0
600506003 Vzdrževanje opreme in prostorov 1.800 1.800 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.800 1.800 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 500 500 0 0 0
1302 Cestni promet in infrastruktura 500 500 0 0 0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 500 500 0 0 0

6005-1302-001 Naložbe v cestno infrastrukturo                        500 500 0 0 0
600513002 Naložbe v cestno infrastrukturo 500 500 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 500 500 0 0 0

6006 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA 300 300 0 0 0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 300 300 0 0 0
0603 Dejavnost občinske uprave 300 300 0 0 0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 300 300 0 0 0

6006-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 300 300 0 0 0
600606004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 300 300 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 300 300 0 0 0

6007 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE 650 10.287 10.286 1.582 100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 400 10.287 10.286 2.572 100
0603 Dejavnost občinske uprave 400 10.287 10.286 2.572 100
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 400 10.287 10.286 2.572 100

6007-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 400 10.287 10.286 2.572 100
600706004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 400 10.287 10.286 2.572 100

PV00 Lastna sredstva 400 10.287 10.286 2.572 100

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 250 0 0 0 -
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 250 0 0 0 -
18059001 Programi športa 250 0 0 0 -

6007-1805-001 Naložbe v športne objekte                              250 0 0 0 -
600718003 Naložbe v športne objekte 250 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 250 0 0 0 -

6008 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO 1.930 0 0 0 -
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.930 0 0 0 -
0603 Dejavnost občinske uprave 1.930 0 0 0 -
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 1.930 0 0 0 -

6008-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 1.930 0 0 0 -
600806004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 1.930 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 1.930 0 0 0 -

6009 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU 8.464 13.264 9.600 113 72
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000 10.000 8.954 448 90
0603 Dejavnost občinske uprave 2.000 10.000 8.954 448 90
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 2.000 10.000 8.954 448 90

6009-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 2.000 10.000 8.954 448 90
600906004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 2.000 10.000 8.954 448 90

PV00 Lastna sredstva 2.000 10.000 8.954 448 90

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.500 1.500 0 0 0
1302 Cestni promet in infrastruktura 1.500 1.500 0 0 0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.500 1.500 0 0 0

6009-1302-001 Pešpot od Pake pri Velenju do Velenja                  1.500 1.500 0 0 0
600913002 Pešpot od Pake pri Velenju do Velenja 1.500 1.500 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 1.500 1.500 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 964 964 0 0 0
1603 Komunalna dejavnost 964 964 0 0 0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 964 964 0 0 0

6009-1603-001 Naložbe v pokopališko infrastrukturo                   964 964 0 0 0
600916003 Naložbe v pokopališko infrastrukturo 964 964 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 964 964 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000 800 646 16 81
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.000 800 646 16 81
18059001 Programi športa 4.000 800 646 16 81

6009-1805-001 Naložbe v športne objekte                              4.000 800 646 16 81
600918003 Naložbe v športne objekte 4.000 800 646 16 81

PV00 Lastna sredstva 4.000 800 646 16 81

6010 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE 1.200 1.200 210 18 18
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.000 1.000 210 21 21
0603 Dejavnost občinske uprave 1.000 1.000 210 21 21
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 1.000 1.000 210 21 21

6010-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 1.000 1.000 210 21 21
601006004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 1.000 1.000 210 21 21

PV00 Lastna sredstva 1.000 1.000 210 21 21

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 200 200 0 0 0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 200 200 0 0 0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 200 200 0 0 0

6010-1502-001 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN     200 200 0 0 0
601015002 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN 200 200 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 200 200 0 0 0

6011 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC 7.086 7.096 2.761 39 39
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.200 2.770 2.761 125 100
0603 Dejavnost občinske uprave 2.200 2.770 2.761 125 100
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 2.200 2.770 2.761 125 100

6011-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 2.200 2.770 2.761 125 100
601106004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 2.200 2.770 2.761 125 100
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PV00 Lastna sredstva 2.200 2.770 2.761 125 100

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.886 2.676 0 0 0
1603 Komunalna dejavnost 2.886 2.676 0 0 0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.886 2.676 0 0 0

6011-1603-001 Pokopališka dejavnost                                  2.886 2.676 0 0 0
601116001 Pokopališka dejavnost 600 600 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 600 600 0 0 0
601116002 Naložbe v pokopališko infrastrukturo 2.286 2.076 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 2.286 2.076 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.000 1.650 0 0 0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.000 1.650 0 0 0
18059001 Programi športa 2.000 1.650 0 0 0

6011-1805-001 Naložbe v športne objekte                              2.000 1.650 0 0 0
601118003 Naložbe v športne objekte 2.000 1.650 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 2.000 1.650 0 0 0

6012 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ 940 24.000 23.602 2.511 98
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 540 0 0 0 -
0603 Dejavnost občinske uprave 540 0 0 0 -
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 540 0 0 0 -

6012-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 540 0 0 0 -
601206004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 540 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 540 0 0 0 -

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 200 0 0 0 -
1302 Cestni promet in infrastruktura 200 0 0 0 -
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 200 0 0 0 -

6012-1302-001 Naložbe v cestno infrastrukturo                        200 0 0 0 -
601213002 Naložbe v cestno infrastrukturo 200 0 0 0 -

PV00 Lastna sredstva 200 0 0 0 -

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 200 24.000 23.602 11.801 98
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 200 24.000 23.602 11.801 98
18059001 Programi športa 200 24.000 23.602 11.801 98

6012-1805-001 Naložbe v športne objekte                              200 24.000 23.602 11.801 98
601218001 Naložbe v športne objekte 200 24.000 23.602 11.801 98

PV00 Lastna sredstva 200 24.000 23.602 11.801 98

6013 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS 300 760 752 251 99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 300 760 752 251 99
0603 Dejavnost občinske uprave 300 760 752 251 99
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 300 760 752 251 99

6013-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 300 760 752 251 99
601306004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 300 760 752 251 99

PV00 Lastna sredstva 300 760 752 251 99

6014 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE 2.000 2.087 1.310 66 63
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000 2.087 1.310 66 63
0603 Dejavnost občinske uprave 2.000 2.087 1.310 66 63
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 2.000 2.087 1.310 66 63

6014-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 2.000 2.087 1.310 66 63
601406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 2.000 2.087 1.310 66 63

PV00 Lastna sredstva 2.000 2.087 1.310 66 63

6015 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK 5.500 5.500 3.348 61 61
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.500 5.500 3.348 61 61
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0603 Dejavnost občinske uprave 5.500 5.500 3.348 61 61
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 5.500 5.500 3.348 61 61

6015-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 5.500 5.500 3.348 61 61
601506004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 5.500 5.500 3.348 61 61

PV00 Lastna sredstva 5.500 5.500 3.348 61 61

6016 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ 25.867 31.717 29.992 116 95
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 250 250 0 0 0
0603 Dejavnost občinske uprave 250 250 0 0 0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 250 250 0 0 0

6016-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 250 250 0 0 0
601606003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 250 250 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 250 250 0 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.617 1.467 0 0 0
1603 Komunalna dejavnost 5.617 1.467 0 0 0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.617 1.467 0 0 0

6016-1603-001 Naložbe v pokopališko infrastrukturo                   5.617 1.467 0 0 0
601616002 Naložbe v pokopališko infrastrukturo 5.617 1.467 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 5.617 1.467 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 20.000 30.000 29.992 150 100
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 20.000 30.000 29.992 150 100
18059001 Programi športa 20.000 30.000 29.992 150 100

6016-1805-001 Naložbe v športne objekte                              20.000 30.000 29.992 150 100
601618005 Naložbe v športne objekte 20.000 30.000 29.992 150 100

PV00 Lastna sredstva 20.000 30.000 29.992 150 100

6017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC 41.000 63.942 54.382 133 85
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.000 15.520 13.687 171 88
0603 Dejavnost občinske uprave 8.000 15.520 13.687 171 88
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 8.000 15.520 13.687 171 88

6017-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov                        8.000 15.520 13.687 171 88
601706003 Vzdrževanje opreme in prostorov 8.000 15.520 13.687 171 88

PV00 Lastna sredstva 8.000 15.520 13.687 171 88

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 24.000 26.723 24.696 103 92
1302 Cestni promet in infrastruktura 24.000 26.723 24.696 103 92
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 24.000 26.723 24.696 103 92

6017-1302-001 Naložbe v cestno infrastrukturo                        22.500 25.223 24.696 110 98
601713002 Naložbe v cestno infrastrukturo 22.500 25.223 24.696 110 98

PV00 Lastna sredstva 22.500 25.223 24.696 110 98
6017-1302-002 Ureditev pešpoti in kolesarskih poti                   1.500 1.500 0 0 0

601713003 Ureditev pešpoti in kolesarskih poti 1.500 1.500 0 0 0
PV00 Lastna sredstva 1.500 1.500 0 0 0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.000 7.830 2.130 24 27
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.000 1.830 0 0 0
18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.000 1.830 0 0 0

6017-1802-001 Spominsko obeležje Sejmišče Škale                      3.000 1.830 0 0 0
601718006 Spominsko obeležje Sejmišče Škale 3.000 1.830 0 0 0

PV00 Lastna sredstva 3.000 1.830 0 0 0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 6.000 6.000 2.130 36 36
18059001 Programi športa 6.000 6.000 2.130 36 36

6017-1805-001 Naložbe v športne objekte                              6.000 6.000 2.130 36 36
601718007 Naložbe v športne objekte 6.000 6.000 2.130 36 36

PV00 Lastna sredstva 6.000 6.000 2.130 36 36



PU NPK PROJEKT PP VIR Opis 2010 2010 2010 IND IND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 11=9/8

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 13.869 13.869 - 100
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0 13.869 13.869 - 100
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 0 13.869 13.869 - 100

6017-2302-001 Odprava posledic naravnih nesreč                       0 13.869 13.869 - 100
601723001 Odprava posledic naravnih nesreč 0 13.869 13.869 - 100

PV00 Lastna sredstva 0 13.869 13.869 - 100

6018 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO 1.000 810 809 81 100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.000 810 809 81 100
0603 Dejavnost občinske uprave 1.000 810 809 81 100
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 1.000 810 809 81 100

6018-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov                 1.000 810 809 81 100
601806004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov 1.000 810 809 81 100

PV00 Lastna sredstva 1.000 810 809 81 100

6019 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA 17.050 11.364 5.255 31 46
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.650 6.664 573 5 9
0603 Dejavnost občinske uprave 10.650 6.664 573 5 9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 10.650 6.664 573 5 9

6019-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov                        10.650 6.664 573 5 9
601906002 Vzdrževanje opreme in prostorov 10.650 6.664 573 5 9

PV00 Lastna sredstva 10.650 6.664 573 5 9

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.400 4.700 4.682 73 100
1603 Komunalna dejavnost 6.400 4.700 4.682 73 100
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.400 4.700 4.682 73 100

6019-1603-001 Naložbe v pokopališko infrastrukturo                   6.400 4.700 4.682 73 100
601916002 Naložbe v pokopališko infrastrukturo 6.400 4.700 4.682 73 100

PV00 Lastna sredstva 6.400 4.700 4.682 73 100

SKUPAJ 32.660.478 24.532.765 11.477.638 35 47



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2010

ODHODKI, RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI
V EUR

 SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI

PP/GPR/PPR Opis 2010 2010 2010 IND IND

1 2 3 4 5 10=9/7 11=9/8

01 POLITIČNI SISTEM 20.000 20.000 4.687 23 23
0101 Politični sistem 20.000 20.000 4.687 23 23
01019001 Dejavnost občinskega sveta 20.000 20.000 4.687 23 23
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 400.000 176.027 2.272 1 1
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 400.000 176.027 2.272 1 1
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 400.000 176.027 2.272 1 1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 382.300 296.132 203.953 53 69
0402 Informatizacija uprave 90.000 51.178 21.172 24 41
04029001 Informacijska infrastruktura 90.000 51.178 21.172 24 41
0403 Druge skupne administrativne službe 292.300 244.954 182.781 63 75
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 292.300 244.954 182.781 63 75
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 592.870 444.723 191.917 32 43
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0 2.277 2.276 - 100
06029001 Delovanje ožjih delov občin 0 2.277 2.276 - 100
0603 Dejavnost občinske uprave 592.870 442.446 189.641 32 43
06039001 Administracija občinske uprave 60.900 100.355 42.283 69 42
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 531.970 342.091 147.358 28 43
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 103.170 80.435 79.799 77 99
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 103.170 80.435 79.799 77 99
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.300 5.842 5.207 30 89
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 85.870 74.593 74.592 87 100
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0 500 500 - 100
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 0 500 500 - 100
08029002 Notranja varnost 0 500 500 - 100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 35.160 96.633 92.456 263 96
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 34.630 96.058 91.881 265 96
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 15.500 18.758 18.758 121 100
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 14.630 76.976 73.124 500 95
11029003 Zemljiške operacije 4.500 324 0 0 0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 530 575 575 108 100
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 530 575 575 108 100
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 230.000 1.524.615 1.295.262 563 85
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 34.000 34.000 0 0 0
12029001 Oskrba z električno energijo 34.000 34.000 0 0 0



V EUR
 SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI

PP/GPR/PPR Opis 2010 2010 2010 IND IND

1 2 3 4 5 10=9/7 11=9/8

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 100.000 102.999 3.645 4 4
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 100.000 102.999 3.645 4 4
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 96.000 1.387.616 1.291.616 1.345 93
12079001 Oskrba s toplotno energijo 96.000 1.387.616 1.291.616 1.345 93
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.927.200 3.774.863 1.297.454 26 34
1302 Cestni promet in infrastruktura 4.927.200 3.774.863 1.297.454 26 34
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.022.200 2.303.038 842.910 28 37
13029003 Urejanje cestnega prometa 1.202.000 830.672 183.567 15 22
13029004 Cestna razsvetljava 183.000 204.339 11.431 6 6
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 520.000 436.814 259.546 50 59
14 GOSPODARSTVO 374.700 923.786 308.322 82 33
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 361.200 814.786 292.467 81 36
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 361.200 814.786 292.467 81 36
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 13.500 109.000 15.854 117 15
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 13.500 109.000 15.854 117 15
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.855.730 2.253.798 1.293.885 34 57
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.854.730 2.252.798 1.293.885 34 57
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 284.700 258.480 62.274 22 24
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.570.030 1.994.318 1.231.611 34 62
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.000 1.000 0 0 0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000 1.000 0 0 0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.890.992 8.041.373 3.776.157 25 47
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 88.400 92.396 26.614 30 29
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 18.400 19.030 6.248 34 33
16029003 Prostorsko načrtovanje 70.000 73.366 20.366 29 28
1603 Komunalna dejavnost 8.525.032 3.093.178 718.258 8 23
16039001 Oskrba z vodo 7.910.165 2.070.780 41.862 1 2
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 335.867 102.301 55.735 17 54
16039003 Objekti za rekreacijo 229.000 874.139 620.661 271 71
16039004 Praznično urejanje naselij 30.000 30.000 0 0 0
16039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000 15.958 0 0 0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.052.000 2.996.557 1.770.053 35 59
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.052.000 2.996.557 1.770.053 35 59
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 1.225.560 1.859.242 1.261.233 103 68
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 50.000 50.000 0 0 0
16069002 Nakup zemljišč 1.175.560 1.809.242 1.261.233 107 70
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 385.000 385.000 0 0 0
1702 Primarno zdravstvo 385.000 385.000 0 0 0



V EUR
 SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI

PP/GPR/PPR Opis 2010 2010 2010 IND IND

1 2 3 4 5 10=9/7 11=9/8

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 385.000 385.000 0 0 0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.035.019 4.673.872 2.022.724 50 43
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.176.555 2.318.501 1.166.749 99 50
18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.176.488 2.318.501 1.166.749 99 50
18029002 Premična kulturna dediščina 67 0 0 0 -
1803 Programi v kulturi 361.114 283.264 30.966 9 11
18039002 Umetniški programi 68.000 68.000 0 0 0
18039005 Drugi programi v kulturi 293.114 215.264 30.966 11 14
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.497.350 2.072.107 825.009 33 40
18059001 Programi športa 2.372.350 1.530.107 292.636 12 19
18059002 Programi za mladino 125.000 542.000 532.373 426 98
19 IZOBRAŽEVANJE 1.853.187 1.073.220 701.491 38 65
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.220.000 480.588 327.958 27 68
19029001 Vrtci 1.220.000 480.588 327.958 27 68
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 333.187 541.693 362.425 109 67
19039001 Osnovno šolstvo 332.187 496.494 318.228 96 64
19039002 Glasbeno šolstvo 0 44.199 44.197 - 100
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 1.000 1.000 0 0 0
1904 Terciarno izobraževanje 300.000 50.939 11.108 4 22
19049002 Visokošolsko izobraževanje 300.000 50.939 11.108 4 22
20 SOCIALNO VARSTVO 2.000 2.000 0 0 0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2.000 2.000 0 0 0
20049002 Socialno varstvo invalidov 2.000 2.000 0 0 0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 208.000 256.609 58.961 28 23
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 208.000 256.609 58.961 28 23
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 208.000 256.609 58.961 28 23

32.295.328 24.023.586 11.329.839
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OBRAZLOŽITEV 



 
 
 
 
1)  PRIPRAVA PRORAČUNA 
 
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2010 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2010 na 18. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 18.11.2008 in bil objavljen v Uradnem vestniku MOV, 
št. 19/08. 
 
Odlok o proračunu je bil pripravljen na osnovi  Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – 
odl. US in 57/08; v nadaljevanju: ZFO-1),  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), Proračunskega priročnika za pripravo 
proračunov občin za leti 2009 in 2010, št. 412-01/20050/2005 z dne 12.9.2008 (v nadaljevanju: navodilo MF), 
Navodila za pripravo  proračunov Mestne občine Velenje za leti 2009 in 2010, št. 403-02-0005/2008-400 z dne 
10.7.2008 ter pripomb članic in članov Sveta Mestne občine Velenje, ki so jih podali k osnutku proračuna za 
leto 2010. 
 
Za načrtovanje proračuna občine za leto 2010 so bila podana naslednja kvantitativna izhodišča: 
  
»za leto 2010: 
 
- pri načrtovanju sredstev za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja zaposlenih, ki se jim sredstva za 
plače določajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se upošteva izhodiščna plača v višini 
262,84 EUR; 
- pri načrtovanju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter pri načrtovanju prispevkov na bruto plače 
(prispevki delodajalcev) se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje; 
- sredstva za delovno uspešnost se načrtujejo v višini 2% od bruto plač, obračunanih po zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju; 
- pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo naslednji zneski: 
 - regres za letni dopust v višini 724,36 EUR; 
 - sredstva za prevoz na delo se planirajo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo; 
 - solidarnostna pomoč  v višini 611,14 EUR; 
 - jubilejne nagrade:  za 10 let v višini 305,57 EUR;  
      za 20 let v višini 458,35 EUR; 
      za 30 let v višini 611,14 EUR; 

- regres za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu  v višini 3,83 EUR/dan; 
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih; 
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 2,9%; 
- pri načrtovanju izdatkov za blago in storitve,  tekoče transfere (subvencije javnim podjetjem, finančnim 
institucijam, podjetjem in zasebnikom, transferi posameznikom in gospodinjstvom) in investicijske odhodke 
(sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, rekonstrukcije, adaptacije in investicijsko vzdrževanje ter 
kapitalski transferi) se upošteva indeks rasti 2,7%; 
 
za leta 2011 - 2013  
 
- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2011 in 

dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2010 po 
predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 2%.« 

  
S proračunom so bili bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 52.572.785 EUR, odhodki v 
višini 53.845.949 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.273.164 EUR; v računu finančnih terjatev 
in naložb so bila načrtovana vračila danih posojil (depozit) v višini 6.966 EUR, dana posojila (depozit) v višini 
30.000 EUR  ter razlika med danimi in prejetimi posojili ter spremembe kapitalskih deležev v višini 23.034 
EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 1.500.000 EUR, odplačilo dolga v višini 
230.200 EUR, neto zadolževanje v višini 1.269.800 EUR ter zmanjšanje sredstev na računih v višini 26.398 
EUR. 



 
2) SESTAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
Zaključni račun proračuna je sestavljen iz splošnega  in posebnega dela. Splošni del sestavljajo bilanca 
prihodkov in odhodkov,  račun finančnih terjatev in naložb ter  račun financiranja, posebni del pa  zaključni 
računi finančnih načrtov Mestne občine Velenje ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, katerih ustanoviteljica 
je Mestna občina Velenje.   
 
Splošni del sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in  odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun 
financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oz. prejemki in odhodki oz. izdatki Mestne občine 
Velenje ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jim v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava  (Uradni list RS, št. 54/02 – 104/10) prirejeni 
ustrezni konti.   
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo: 
 
1. prihodki, ki obsegajo: 
- davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke (skupina kontov 70); 
- nedavčne prihodke (skupina kontov 71); 
- kapitalske prihodke (skupina kontov 72); 
- prejete donacije (skupina kontov 73); 
- transferne prihodke (skupina kontov 74) in 
- prejeta sredstva iz evropske unije (skupina kontov 78); 
 
2. odhodki, ki obsegajo: 
- tekoče odhodke (skupina kontov 40); 
- tekoče transfere (skupina kontov 41); 
- investicijske odhodke (skupina kontov 42) in  
- investicijske transfere (skupina kontov 43). 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:  
- prejemki od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih vlog (skupina kontov 75) in 
- izdatki za dana posojila in za nakup kapitalskih naložb (skupina kontov 44). 
  
V računu financiranja se izkazujejo: 
-  zadolževanje (skupina kontov 50), ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s 
financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja,  
-  odplačila posojil (skupina kontov 55) ter 
- načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih. 
 
V posebnem delu so izkazani  finančni načrti neposrednih uporabnikov, in sicer finančni načrt Mestne občine 
Velenje (posebej so izkazani tudi načrti mestnih četrti) ter finančni načrti krajevnih skupnosti.  
  
Posebni del predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup 
kapitalskih naložb ter odplačil glavnic posojil. Odhodki oz. izdatki so razvrščeni po delovnih področjih 
posameznega neposrednega uporabnika na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 in 108/08) v: 
 
- področja proračunske porabe (21 področij - PPP), 
- glavne programe (61 glavnih programov - GPR),  
- podprograme (122 podprogramov - PPR), 
- proračunske postavke (PP) in  
- proračunske postavke - konte (4K). 
 



Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, 
upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih 
uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja 
proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti. 
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu 
praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce 
učinkovitosti ter uspešnosti, z njim se izvajajo cilji glavnega programa. 
 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali 
projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev delovnega področja enega neposrednega uporabnika.  
 
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno 
določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.   
  
Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o programski 
klasifikaciji. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 9 mest: prva štiri mesta označujejo šifro proračunskega 
uporabnika, drugi dve mesti označujeta šifro področja proračunske porabe, zadnja tri mesta označujejo 
zaporedno številko proračunske postavke. 
 
Tabelo realizacije Načrta razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) sestavljajo letni načrti proračunskih 
uporabnikov za investicije, državne pomoči in projekte, ki se financirajo s sredstvi EU, in so razvrščeni po: 
- področjih proračunske porabe,   
- glavnih programih,  
- nosilnih podprogramih, 
- projektih ter 
- virih financiranja. 
 
Viri financiranja so razvrščeni na kategorije: 
- proračunski viri – lastna sredstva: sredstva občinskega proračuna, vključno z zadolževanjem; 
- proračunski viri – transfer iz državnega proračuna: sredstva, ki jih občina prejme iz sredstev državnega 
proračuna in sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU; 
- proračunski viri – evropska sredstva: sredstva, ki jih občina prejme od tujih vlad in vladnih institucij ter tujih 
nevladnih organizacij in fundacij; 
- ostali viri – druge občine: sredstva, ki jih občina prejme iz proračuna druge občine; 
- ostali viri – posredni proračunski uporabniki: sredstva, ki jih občina prejme od posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov; 
- ostali viri – domači partnerji: sredstva, ki jih občina prejme od domačih pravnih in fizičnih oseb; 
- ostali viri – tuji partnerji: sredstva, ki jih občina prejme od tujih pravnih in fizičnih oseb. 
 
Projekti so lahko sestavljeni iz več proračunskih postavk, ki so v posebnem delu proračuna razvrščene med 
različne podprograme in proračunske uporabnike, zato  so v načrtu razvojnih programov projekti uvrščeni v 
nosilne podprograme.   
 
V tabelah splošnega in posebnega dela ter NRP so prikazani naslednji podatki: 
  
- sprejeti proračun za leto 2010,   
- veljavni proračun za leto 2010 (prerazporeditve odhodkov in sklepi o povečanju finančnih načrtov v letu 
2010), 
- realizirani proračun za leto 2010, 
- indeksi. 
 



Podatki realiziranega proračuna so konsolidirani, zaradi česar v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso 
izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih 
skupnosti pa niso izkazani prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz 
proračuna je na osnovi navodila MF izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje. 
 
Predmet sprejemanja sta splošni in posebni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 
2010. 
 
 
3) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
 
Spremembe in dopolnitve proračuna  
 
Sprememb in dopolnitev proračuna oz. rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2010 v letu 2010 ni 
bilo. 
 
Vključevanje novih obveznosti v proračun  
 
Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje, št. 350-01-0088/08-540-09 z dne 3.11.2009 (Uradni vestnik 
MOV, št. 22/09) sta bila v proračun za leto 2010 uvrščena projekt 4003-1403-001 Prireditveni prostor TRC 
Jezero in proračunska postavka 400314001 Prireditveni prostor TRC Jezero v višini 90.000 EUR. Pravice 
porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje, št. 414-04-0002/2009-540 z dne 23.12.2009 (Uradni vestnik 
MOV, št. 25/09) sta bila v proračun za leto 2010 uvrščena projekt 4003-1805-016 Športni park Velenje in 
proračunska postavka 400318110 Športni park Velenje v višini 1.100.000 EUR. Pravice porabe so bile 
zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje z dne 14.4.2010 (Uradni vestnik MOV, št. 06/10) sta bila v 
proračun za leto 2010 uvrščena projekt 4002-1603-006 Ploščad Edvarda Kardelja - sanacija in proračunska 
postavka 400216030 Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija v višini 1.400.000 EUR. Pravice porabe so bile 
zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje z dne 14.4.2010 (Uradni vestnik MOV, št. 06/10) sta bila v 
proračun za leto 2010 uvrščena projekt 4002-1302-039  Efenkova cesta – pri Domu učencev in proračunska 
postavka 400213129 Efenkova cesta – pri Domu učencev v višini 300.000 EUR. Pravice porabe so bile 
zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 26.5.2010 so bili v proračun 
vključeni: 
- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 13029004 Cestna razsvetljava  proračunska postavka 

400213138 Sofinanciranje javne razsvetljave – MČ Velenje – Desni breg, konto 4204 Novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije v višini 40.000 EUR in v načrt razvojnih programov projekt  4002-1302-061 
Sofinanciranje javne razsvetljave v KS in MČ, proračunska postavka 400213138 Sofinanciranje javne 
razsvetljave – MČ Velenje – Desni breg v višini 40.000 EUR; 

- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest proračunska postavka 400213154 Ureditev pločnika in kolesarske steze od Koroške ceste do Škalskega 
jezera, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 140.000 EUR in v načrt razvojnih 
programov projekt 4002-1302-072 Ureditev pločnika in kolesarske steze od Koroške do Škalskega jezera v 
višini 140.000 EUR; 

- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
proračunska postavka 400223027 Elementar – plaz LC 450 180 Zg. Laze in Sp. Laze,  konto 4205 
Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 60.000 EUR in v načrt razvojnih programov projekt 4002-
2302-001 Elementar – sanacija plazov, proračunska postavka 400223027 Elementar – plaz LC 450 180 Zg. 
Laze in Sp. Laze,v višini 60.000 EUR; 

- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih 
cest nova proračunska postavka 400213162 Rekonstrukcija ceste R3-696 Velenje - Škale, konto 4204 



Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 220.014 EUR in v načrt razvojnih programov nov 
projekt  4002-1302-078 Rekonstrukcija ceste R3-696 Velenje – Škale v višini 220.014 EUR; 

- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo nova proračunska 
postavka 400215151 Kanalizacijsko omrežje naselja Bevče III. Faza – 1. del - TOV, konto 4311 
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin, v višini 96.000 EUR in v 
načrt razvojnih programov projekt  4002-1502-007 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – TOV,  
proračunska postavka 400215151 Kanalizacijsko omrežje naselja Bevče III. Faza – 1. del – TOV v višini 
96.000 EUR; 

- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo nova proračunska 
postavka 400215152 Kanalizacija Črnova - TOV, konto 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in 
družbam, ki so v lasti države ali občin, v višini 360.000 EUR in v načrt razvojnih programov projekt  4002-
1502-007 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – TOV,  proračunska postavka 400215152 Kanalizacija 
Črnova - TOV v višini 360.000 EUR; 

- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo nova proračunska 
postavka 400215153 Rekonstrukcija MKČN 500 PE za odpadne vode naselja Kavče - TOV, konto 4311 
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin, v višini 249.600 EUR in 
v načrt razvojnih programov projekt  4002-1502-007 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – TOV,  
proračunska postavka 400215153 Rekonstrukcija MKČN 500 PE za odpadne vode naselja Kavče - TOV v 
višini 249.600 EUR; 

- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo nova proračunska 
postavka 400215154 Kanalizacija Konovska cesta - TOV, konto 4311 Investicijski transferi javnim 
podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin, v višini 60.000 EUR in v načrt razvojnih programov   
projekt  4002-1302-055 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – TOV,  400215154 Kanalizacija Konovska 
cesta - TOV v višini 60.000 EUR; 

- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina nova 
proračunska postavka 400318111 Hiša mineralov Velenje, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
v višini 50.000 EUR in v načrt razvojnih programov nov projekt 4003-1802-006 Hiša mineralov Velenje v 
višini 50.000 EUR; 

- v posebni del odhodkov proračuna v podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina proračunska 
postavka 400616021 Rušitev objekta Stari trg 27, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v 
višini 157.600 EUR in konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring v višini 2.400 EUR ter v načrt razvojnih programov projekt 4006-1605-011 Rušitev 
objekta Stari trg 27 v višini 160.000 EUR. 

 Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje, št. 414-10-02/2010 z dne 14.6.2010 (Uradni vestnik MOV, št. 
10/10) sta bili v posebnem delu odhodkov proračuna v podprogramu 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
odprti proračunski postavki 400506005 Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu,  
konto 4029 Drugi operativni odhodki, v višini 23.300 EUR in v računu finančnih terjatev in naložb v 
podprogramu 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti odprta proračunska postavka 400506006 Ustanovitev 
gospodarske družbe RASR,  konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v 
lasti države ali občin, v višini 500 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov  
 
Na podlagi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 9.2.2010, sprejetega na  podlagi odprtja podračuna 
EZR MOV, št. 01333-6000000925 Mestna občina Velenje – Podračun za dobrodelne namene, sta bili v 
proračun vključeni: proračunska postavka prihodkov 10106019 Sredstva za dobrodelne namene in proračunski 
postavki odhodkov, in sicer v podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini proračunska postavka 
400520001 Pomoč občanom – sredstva za dobrodelne namene ter v podprogram 23029002 Posebni programi 
pomoči v primerih nesreč proračunska postavka 400523004 Pomoč občanom – sredstva za dobrodelne namene. 
Pravice porabe sredstev so bile zagotovljene s povečanjem obsega proračuna za prejete prihodke na podračunu 
ter s prerazporeditvijo za prispevek Mestne občine Velenje. 
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 30.4.2010, sprejetega na osnovi Odloka o 
razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda za obdobje 2009-2020 (Uradni vestnik MOV, št. 3/09), Sklepa o 



potrditvi investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini (Uradni vestnik MOV, št. 2/10) 
in  Sklepa o potrditvi investicijskega programa dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda (Uradni vestnik MOV, št. 2/10) so bili:   
1) v posebnem delu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2010 in načrtu razvojnih programov Mestne 
občine Velenje v obdobju 2010-2013 razveljavljeni načrtovani prihodki in odhodki za izvedbo Dolgoročnega 
programa naložb v vodooskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-
2020 (Uradni vestnik MOV, št. 18/08), in sicer v višini 10.320.498 EUR za leto 2010, v višini 7.746.785 EUR 
za leto 2011, v višini 4.884.942 EUR za leto 2012, v višini 4.460.241 EUR za leto 2013 in v višini 18.441.612 
EUR za obdobje po letu 2013; 
2) v posebni del proračuna Mestne občine Velenje za leto 2010 in načrt razvojnih programov Mestne občine 
Velenje v obdobju 2010-2013 z odprtjem novih proračunskih postavk in projektov vključeni prihodki in 
odhodki za izvedbo investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini, in sicer v višini 
2.687.853 EUR za leto 2010, v višini 11.914.865 EUR za leto 2011, v višini 3.892.233 EUR za leto 2012, v 
višini 3.321.267 EUR za leto 2013 in v višini 594.238 EUR za obdobje po letu 2013.   
  
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 30.4.2010, sprejetega na podlagi Pogodbe o 
sofinanciranju za implementacijo projekta programa Srednje Evrope 2CE108P2; BICY – Cities and Regions of 
Bicycles, sklenjene med Provinco Ferrara, Italija (vodilni partner projekta)  ter organom upravljanja programa 
transnacionalnega sodelovanja - Srednja Evropa 2007-2013 (mesto Dunaj - Oddelek za EU strategijo in 
gospodarski razvoj, Avstrija / City of Vienna -Department for EU - Strategy and Economic Development) dne 
29.04.2010, so bili odprti: 
1) v posebnem delu odhodkov proračuna v podprogramu 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
nova proračunska postavka 400114007 BICY, konto 4202 Nakup opreme; 
2) v posebnem delu prihodkov proračuna nova proračunska postavka 10104139 BICY, konto 7870 Prejeta 
sredstva od drugih evropskih institucij; 
3) v načrtu razvojnih programov nov projekt 4001-1403-005 BICY – Cities and Regions of Bicycles. 
Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 1.6.2010, sprejetega na podlagi Pogodbe o 
sofinanciranju za implementacijo projekta programa Srednje Evrope 2CE108P2- GUTS-Green Urban Transport 
Systems, sklenjene med občino Sopron, Madžarska (vodilni partner projekta)  ter organom upravljanja programa 
transnacionalnega sodelovanja - Srednja Evropa 2007-2013 (mesto Dunaj - Oddelek za EU strategijo in 
gospodarski razvoj, Avstrija / City of Vienna -Department for EU - Strategy and Economic Development) dne 
01.02.2010, so bili odprti: 
1) v posebnem delu odhodkov proračuna v podprogramu 12069001 - Spodbujanje učinkovite rabe energije nova 
proračunska postavka 400112007 GUTS, konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring; 
2) v posebnem delu prihodkov proračuna nova proračunska postavka 10104140 GUTS, konto 7870 Prejeta 
sredstva od drugih evropskih institucij;  
3) v načrtu razvojnih programov nov projekt 4001-1206-005 GUTS - Green Urban Transport Systems. 
Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 29.6.2010, sprejetega na podlagi Aneksa št. 2 k 
pogodbi o sofinanciranju operacije Razširitev PC Rudarski dom, št. C1536-083S330292, sklenjene med Službo 
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter Mestno občino Velenje, so bile v proračun vključene: 
- v posebnem delu odhodkov proračuna na postavki 400114005 Razširitev PC RD, konto 4204 Novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije, pravice porabe v višini 273.320 EUR; 
- v posebnem delu prihodkov proračuna na postavki 10104095 Razširitev PC RD, konto 7400 Prejeta 

sredstva iz državnega proračuna, prihodki v višini 273.320 EUR. 
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 18.10.2010, sprejetega na osnovi Sklepa o potrditvi 
investicijskega programa dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
(Uradni vestnik MOV, št. 2/10) so bili v posebni del proračuna Mestne občine Velenje za leto 2010 in načrt 
razvojnih programov Mestne občine Velenje v obdobju 2010-2013 z odprtjem novih proračunskih postavk in 
projektov vključeni prihodki in odhodki za izvedbo investicijskega programa dograditve in obnove sistema 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, in sicer v višini 473.580 EUR za leto 2011, v višini 415.592 
EUR za leto 2012, v višini 726.358 EUR za leto 2013 in v višini 7.357 EUR za obdobje po letu 2013. 



 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-006/2008-441 z dne 18.10.2010, sprejetega na osnovi Dolgoročnega 
programa naložb v vodooskrbni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni 
vestnik MOV, št. 3/98), Odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik MOV, št. 3/98) in na osnovi kompenzacije 
z dne 30.9.2010 so bile v proračunu ponovno aktivirane postavke: 
1) v posebnem delu prihodkov: 
- proračunska postavka 1101020 Prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe v višini 4.718 EUR; 
- proračunska postavka 1101021 Prispevki za investicijska vlaganja v objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in 
padavinskih voda v višini 214.913 EUR; 
2) v posebnem delu odhodkov: 
- proračunska postavka 400215027 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – RR – odplačila kreditov v višini 
213.944 EUR; 
- proračunska postavka 400215029 - Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – RR – kanalizacija Škale – jug v 
višini 1.238 EUR; 
- proračunska postavka 400215039 - Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – RR – kanalizacija Podkraj, Tajna, 
Podgorje v višini 105 EUR; 
- proračunska postavka 400215085 - Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – RR – kanalizacija Šalek v višini 
1.643 EUR; 
- proračunska postavka 400215108 – Dograditev primarne kanalizacije – Kavče – program 2009 v višini 2.646 
EUR; 
- proračunska postavka 400222001 Odplačila obresti posojila za sofinanciranje izgradnje plinovodnega omrežja 
Škale – Hrastovec v višini 55 EUR. 
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-006/2008-441 z dne 18.10.2010, sprejetega na osnovi SRS 35 (Uradni list 
RS, št. 118/05, 10/06, 57/06, 112/06, 3/07, 12/08, 119/08, 1/10 in 90/10), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) 
in Pogodbe o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb, sklenjene med 
Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o., Občino Šoštanj, Občino Šmartno ob Paki in Mestno občino Velenje, z 
dne 26.8.2010 so bili v posebni del proračuna Mestne občine Velenje za leto 2010 in načrt razvojnih programov 
Mestne občine Velenje v obdobju 2010-2013 z odprtjem novih proračunskih postavk in projektov vključeni 
prihodki in odhodki iz naslova porabe sredstev najemnine za komunalno infrastrukturo v višini 1.112.149 EUR. 
 
Na osnovi sklepov svetov KS Kavče, KS Stara vas, KS Paka, KS Gorica, MČ Velenje Levi breg – zahod, MČ 
Velenje Levi breg – vzhod, KS Podkraj, KS Konovo, KS Škale – Hrastovec in KS Šmartno o porabi sredstev na 
računih na dan 31.12.2009 v višini 41.597 EUR ter o vključitvi oz. večji realizaciji prihodkov od načrtovanih v 
višini 29.977 EUR, je bil povečan  obseg odhodkov za 71.574 EUR.  Zaradi navedenega in ob upoštevanju 
konsolidacije prihodkov in odhodkov, ki jih KS prejmejo oz. financirajo iz proračuna, je bil povečan obseg 
prihodkov proračuna v višini 26.345 EUR ter obseg odhodkov  proračuna v višini 71.574 EUR.   
 
Povečanje obsega proračuna in prerazporeditve predstavljajo zneske veljavnega proračuna. 
  
Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
 
Namenski prejemki, ki v letu 2009 niso bili porabljeni, so se prenesli v proračun Mestne občine Velenje za leto 
2010, in sicer: prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe v višini 48.219 EUR,  okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 717.940 EUR in okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 193.710 EUR.   
 
Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let 
  
V obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 1.882.852 
EUR, in sicer: 
 
- 1000 Občinski svet ................................................................................................................. 32.539 EUR 
- 2000 Župan ............................................................................................................................. 28.622 EUR 
- 4001 Urad župana in splošnih zadev ...................................................................................... 86.106 EUR 



- 4002 Urad za gospodarske javne službe ............................................................................... 763.942 EUR 
- 4003 Urad za negospodarske javne službe ........................................................................... 521.469 EUR 
- 4004 Urad za okolje in prostor ............................................................................................... 13.792 EUR 
- 4005 Urad za gospodarstvo in finance ................................................................................. 139.937 EUR 
- 4006 Urad za stanovanjsko gospodarstvo ............................................................................ 185.255 EUR 
- 4007 Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ............................................................ 108.370 EUR 
- 4008 Medobčinski inšpektorat ....................................................................................................... 21 EUR  
- 4009 Urad za okolje in prostor SAŠA regije ............................................................................... 276 EUR 
- 6001 Mestna četrt Velenje – Levi breg vzhod .......................................................................... 1.123 EUR 
- 6002 Mestna četrt Velenje – Levi breg zahod ............................................................................. 278 EUR 
- 6003 Mestna četrt Velenje – Desni breg ...................................................................................... 176 EUR 
- 6008 Krajevna skupnost Konovo ................................................................................................ 254 EUR 
- 6010 Krajevna skupnost Pesje ..................................................................................................... 262 EUR  
- 6019 Krajevna skupnost Vinska Gora ........................................................................................ 430 EUR. 
  
Pravice porabe za plačilo zgoraj navedenih obveznosti so bile na osnovi 46. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 
109/08,  49/09 in 107/10; v nadaljevanju: ZJF) zagotovljene s prerazporeditvami in ponovnim aktiviranjem 
postavk, na katerih pravice porabe s sprejetim proračunom niso bile načrtovane. 
 
Prerazporejanje proračunskih sredstev 
 
Na osnovi 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik MOV, št. 19/08; v 
nadaljevanju: odlok o proračunu)  ter Navodila o prerazporejanju proračunskih sredstev in odpiranju novih 
proračunskih postavk in kontov, št. 403-05-0001/2003-441 z dne 13.6.2003, 6.10.2005, 21.3.2008 in 21.4.2010 
so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve sredstev po posameznih postavkah. Prerazporeditve 
so bile opravljene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji in 
med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih 
programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po programski klasifikaciji – obrazložitve le-teh 
so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske 
veljavnega  proračuna. 
 
Na osnovi sklepa župana o odprtju novih proračunskih postavk, št. 660-01-0001/2009-550 z dne 4.1.2010, so 
bile v proračun zaradi zagotavljanja sredstev za delovanje javnega zavoda Galerija Velenje, ki je bil ustanovljen 
z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 19/2008) vključene nove 
proračunske postavke odhodkov, in sicer: 
- v podprogramu 10039001 Povečanje zaposljivosti postavka 400310011 Javna dela – Galerija Velenje v višini 
9.518 EUR; 
- v podprogramu 18029002 Premična kulturna dediščina postavke: 400318102  Plače – Galerija Velenje v višini 
53.840 EUR, 400318103 Materialni stroški – Galerija Velenje v višini 22.597 EUR, 400318104 Izobraževanje 
delavcev – Galerija Velenje v višini 637 EUR, 400318105 Program – Galerija Velenje v višini 35.128 EUR, 
400318106 Nakup eksponatov – Galerija Velenje v višini 558 EUR in 400318107 Sredstva za odpravo 
nesorazmerij med osnovnimi plačami – Galerija Velenje v višini 892 EUR; 
- v podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi postavki 400318108 Vzdrževanje objektov – Galerija 
Velenje v višini 1.097 EUR in 400318109 Nakup opreme – Galerija Velenje v višini 22.809 EUR. 
V načrtu razvojnih programov sta bila odprta nova projekta, št. 4003-1802-005 Nakup eksponatov v višini 558 
EUR in št. 4003-1803-007 Nakup opreme v višini 22.809 EUR. 
Pravice porabe sredstev so bile zagotovljene s prerazporeditvijo iz postavk proračunskega uporabnika 4010 
Galerija Velenje. 
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 4.1.2010, sprejetega na osnovi 10. a člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-57/08), 13. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2010 (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) ter Pogodbe o kreditu, št. K 2263/2009 z dne 29.12.2009, sklenjene 
med Mestno občino Velenje in UniCredit Banko Slovenije d.d. sta bili zaradi pravilnega evidentiranja izdatkov 
v  podprogramu 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje v 
posebnem delu odhodkov proračuna odprti novi proračunski postavki, in sicer: 



- 400522003 Plačila obresti kredita za izvrševanje proračuna 2009, konto 4031 Plačila obresti od kreditov – 
poslovnim bankam in  
- 400522004 Plačila glavnice kredita za izvrševanje proračuna 2009, konto 5501 Odplačila kreditov poslovnim 
bankam. 
Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa sveta KS Staro Velenje z dne 9.3.2010 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin odprta proračunska postavka odhodka 601420001 Pomoči in 
dotacije. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.  
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 30.4.2010, sprejetega na osnovi Odloka o načinu 
opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih 
prometnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/09), Odloka o predmetu in pogojih za 
dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih 
prometnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/09), Koncesijske pogodbe za opravljanje 
rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, 
št. 7252/09 z dne 26.11.2009, sklenjene med PUP Velenje d.d. in Mestno občino Velenje, Pogodbe za izvedbo 
nadzora nad izvajanjem koncesije za vzdrževanje cest z dne 4.12.2009, sklenjene med JOCO d.o.o. in Mestno 
občino Velenje, so bile zaradi pravilnega evidentiranja izdatkov po programski klasifikaciji v podprogramu 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: 
1) v posebnem delu odhodkov proračuna odprti novi proračunski postavki, in sicer: 
- 400213160 Obnove cest – koncesija za ceste, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove ter 
- 400213161 Nadzor nad izvajanjem koncesije, konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; 
2) v načrtu razvojnih programov odprt nov projekt 4002-1302-077 Vzdrževanje cest – koncesija za ceste. 
Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi Sklepa KS Šalek je bila zaradi pravilnega knjiženja odhodkov v podprogramu 14039002 Spodbujanje 
razvoja turizma in gostinstva odprta nova proračunska postavka 601514001 Pomoči in dotacije v višini 300 
EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-240 z dne 3.7.2010 je bil na proračunski postavki odhodkov 
100006003 Sejnine – sveti KS in MČ v višini 10.000 EUR zmanjšan obseg pravic porabe in za 10.000 EUR 
povečan obseg nakazil krajevnim skupnostim in mestnim  četrtim za delovanje njihovih svetov.  
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 18.10.2010 sta bili zaradi pravilnega evidentiranja 
izdatkov odprti novi proračunski postavki: v podprogramu 16039003 Objekti za rekreacijo proračunska 
postavka 400216111 Ulična oprema, klopi in v podprogramu 16039005 Druge komunalne dejavnosti 
proračunska postavka 400216112 Vzdrževanje vodometov. Pravice porabe so bile zagotovljene s 
prerazporeditvijo. 
 
Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 18.10.2010, sprejetega na osnovi 10. a člena Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-57/08), 13. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2010 (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) ter Kreditne pogodbe, št. D0250/10 z dne 28.9.2010, sklenjene med 
Mestno občino Velenje in Probanko d.d. je bila v posebnem delu odhodkov proračuna v podprogramu 22019001 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje odprta nova proračunska 
postavka 400522005 Plačila obresti kredita za izvrševanje proračuna 2010. Pravice porabe so bile zagotovljene s 
prerazporeditvijo. 
 
V veljavnem finančnem načrtu (sprejeti finančni načrt s prerazporeditvami na osnovi 6. člena odloka o 
proračunu ter povečanjem finančnega načrta na osnovi sklepov župana in svetov mestnih četrti ter krajevnih 
skupnosti) so bili v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 46.696.618 EUR, odhodki v 
višini 46.906.414 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 209.796 EUR; v računu finančnih terjatev 
in naložb so bila načrtovana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v višini 6.966 EUR, dana 
posojila (depozit) in povečanje kapitalskih deležev v višini 30.500 EUR  ter razlika med danimi in prejetimi 
posojili ter spremembe kapitalskih deležev v višini 23.534 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano 



zadolževanje v višini 1.500.000 EUR, odplačilo dolga v višini 1.329.533 EUR, neto zadolževanje v višini 
170.467 EUR  ter zmanjšanje sredstev na računih v višini 62.863 EUR.    
 
Spremembe neposrednih uporabnikov med letom 
 
V letu 2010 se je na osnovi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja« (Uradni vestnik MOV, št. 25/10) Medobčinski inšpektorat preimenoval v 
Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja.  Poleg inšpekcije in redarstva se je v okviru že obstoječega 
skupnega organa oblikovalo še področje varstva okolja, iz devetih občin pa se je nadzor povečal na petnajst 
občin ustanoviteljic. Drugih sprememb neposrednih uporabnikov v  letu 2010 ni bilo.   
  
Zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev   
  
Sredstva proračuna so se  delila v skladu z dinamiko prihodkov, in sicer na osnovi določanja obsega izdatkov za 
določeno obdobje, tj. kvot porabe proračunskih sredstev, ki so bile pripravljene glede na ocenjene prihodke.  
 
Zaradi rednega izpolnjevanja obveznosti so bila pri izvrševanju proračuna na osnovi 15. člena odloka o 
proračunu najeta  kratkoročna likvidnostna posojila v višini  755.000 EUR, ki so bila vsa vrnjena v letu 2010. 
 
Na osnovi 13. člena odloka o proračunu se je za izvrševanje proračuna občina v letu 2010 dolgoročno zadolžila 
za financiranje investicij v višini 1.500.000 EUR za dobo 15 let.   
 
Na osnovi  Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 
2010 (Uradni vestnik MOV, št. 12/10) in 17. člena odloka o proračunu je občina izdala poroštvo za zadolžitev v 
višini 348.000 EUR za gradnjo dveh mikro fotovoltaičnih elektrarn, moči 2 x 49 kW, na strehah OŠ Livada in 
OŠ Gustava Šiliha. 
 
Unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v letu 2010 ni bilo. 
  
Uporaba sredstev proračunske rezerve 
 
Sredstva proračunske rezerve v višini 45.000 EUR so se na osnovi 3. člena odloka o proračunu namenila za 
financiranje sanacije zemeljskih plazov in poškodovane cestne infrastrukture (posledice obilnih padavin oz. 
neurja v mesecu septembru 2010) ter za pomoč pri odpravi posledic požara na gospodarskih objektih v 
Cirkovcah in Lokah. 
 
Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2010 niso bila uporabljena. 
 
Realizacija proračuna   
 
V zaključnem računu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 30.688.138 
EUR oz. 66% načrtovanih, odhodkov v višini 30.887.455 EUR oz. 66% načrtovanih ter presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 199.318 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je izkazano vračilo danega posojila in 
prodaja kapitalskih deležev v višini 12.055 EUR, kar je 173% načrtovanega, dana posojila (depozit) in 
povečanje kapitalskih deležev v višini 500 EUR, kar je 2% načrtovanega,  prejeta minus dana posojila (depoziti) 
in spremembe kapitalskih deležev so bile realizirane v višini 11.555 EUR; v računu financiranja je izkazana 
zadolžitev za izvrševanje proračuna za investicije v višini 1.500.000 EUR, kar je enako načrtovanemu, odplačila 
dolga so bila realizirana v višini 1.311.796 EUR oz. 99% načrtovanega, neto zadolževanje v višini 188.204 EUR 
ter povečanje sredstev na računih v višini 441 EUR.  
 
Razlog za manjšo realizacijo od načrtovane je predvsem manjša realizacija prihodkov na področju treh 
proračunskih virov financiranja, in sicer niso bili realizirani prihodki: 
 
1) iz naslova sofinanciranja naložb v objekte vodooskrbe, ki so bila načrtovana v višini 1.872.767 EUR, ker v 
letu 2010 še ni bil končan postopek odobritve kohezijskega projekta; 



2) prihodki iz naslova sofinanciranj, ki so bili načrtovani na osnovi pričakovanj o pridobitvi sredstev za 
projekte na posameznih razpisih, ki so bila načrtovana v višini 4.340.213 EUR ter realizirana v višini 1.287.797 
EUR; 
3) zaradi neugodnih gospodarskih razmer na nepremičninskem trgu je znašala realizacija prihodkov od 
prodaje zemljišč in iz naslova komunalnega prispevka, ki so bili načrtovani v višini 10.463.217 EUR, le 967.268 
EUR. 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
  
I. Prihodki  
 
I. Prihodki   
 
Prihodki so bili realizirani v višini 30.688.138 EUR, kar je 66% načrtovanih, in so v primerjavi z realiziranim 
proračunom za leto 2009 večji za 2%.   
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Davčni prihodki so bili realizirani v višini  22.466.691 EUR, kar je  99% načrtovanih, od tega znaša realizacija: 
dohodnine – 16.331.287 EUR – 101% načrtovane, davkov na nepremičnine (davek od premoženja, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) – 5.015.357 EUR – 109% načrtovane, davkov na premičnine 
(davek od premoženja) – 3.372 EUR – prihodek ni bil načrtovan, davkov na dediščine in darila – 94.829 EUR 
– 184% načrtovane, davkov na promet nepremičnin – 433.749 EUR – 54% načrtovane, davkov na posebne 
storitve (davek na dobitke od iger na srečo) – 16.794 EUR – 41% načrtovane, in drugih davkov na uporabo 
blaga in storitev (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka taksa, prispevki za 
priključitve, prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja voda, 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od komunalnih taks 
,okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) – 571.302 EUR – 64% načrtovane.   
 
V primerjavi z načrtovano je bila med davčnimi prihodki manjša predvsem realizacija davka na promet 
nepremičnin – 369.251 EUR manj od načrtovane, ter  realizacija okoljskih dajatev – 274.513 EUR manj od 
načrtovane. 
 
Davčni prihodki predstavljajo 73% vseh prihodkov, najpomembnejša med njimi sta: dohodnina, ki predstavlja 
53% vseh prihodkov ter  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki predstavlja 16% vseh prihodkov. 
 
V primerjavi z letom 2009 je bilo v letu 2010 realiziranih za 5% več davčnih prihodkov. Prejeli smo več 
prihodkov od dohodnine – 820.578 EUR več, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 382.172 EUR več 
ter prispevkov za investicijska vlaganja v objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda – 205.006 
EUR več, manj pa smo prejeli okoljskih dajatev – 464.767 EUR manj ter prispevkov za investicijska vlaganja v 
objekte vodooskrbe – 135.029 EUR manj. 
  
Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 5.915.107 EUR, kar je 62% načrtovanih, od tega znaša realizacija: 
prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki – 97 EUR – 3% 
načrtovane, prihodkov od obresti – 12.089 EUR – 32% načrtovane, prihodkov od premoženja (prihodki od 
danih koncesij RS, prihodki od najemnin za zemljišča, poslovne in stanovanjske prostore ter garaže in grobove, 
prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, prihodki od plakatiranja, služnostnih in stavbnih pravic, 
letovanja, kupnin) – 4.343.871 EUR – 92% načrtovane, upravne takse in pristojbine – 9.455 EUR – 21% 
načrtovane, globe in druge denarne kazni (denarne kazni ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
prostora) – 137.470 EUR – 157% načrtovane, prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od parkirnin, 
storitev Urada za okolje in prostor Saša regije, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, sofinanciranja 
dejavnosti zaščite in reševanja ter organizacije prireditev in prodaje umetniških del za dobrodelne namene, 



prihodki od prodaje: uradnega vestnika, promocijskih izdelkov TIC, letovanja, posredovanja informacij javnega 
značaja, sponzorstev KS) – 230.825 EUR – 155% načrtovane ter drugi nedavčni prihodki (prihodki od 
izrednih prevozov in vodnih povračil,  refundacije in sofinanciranja skupnih organov, projektov in investicij, 
vračilo sredstev za vlaganja v TK omrežje in komunalni prispevek) – 1.181.301 EUR – 26% načrtovane.  Na 
nižjo realizacijo od načrtovane je vplivala predvsem nižja realizacija prihodkov iz naslova sofinanciranj 
projektov ter komunalnih prispevkov. 
 
Nedavčni prihodki predstavljajo 19% vseh prihodkov, najpomembnejši  med nedavčnimi prihodki so prihodki 
od premoženja, ki predstavljajo 14% vseh prihodkov ter drugi nedavčni prihodki, ki predstavljajo 4% vseh 
prihodkov. 
 
V primerjavi z letom 2009 je bila realizacija nedavčnih prihodkov v letu 2010 višja za 4%. 
 
Kapitalski prihodki so bili realizirani  v višini 515.498 EUR, kar je 7% načrtovanih, od tega znaša realizacija 
prihodkov od prodaje osnovnih sredstev (prihodki od kupnin – obročnih odplačil za stanovanja, prihodki od 
prodaje poslovnih prostorov in prodaje drugih osnovnih sredstev) – 46.380 EUR – 4% načrtovane ter 
prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in 
gozdov in stavbnih zemljišč) – 469.118 EUR – 7% načrtovane. V letu 2010 niso bili realizirani prihodki od 
prodaje stanovanj in poslovnih prostorov v višini 1.023.924 EUR ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v 
višini 6.322.740 EUR. 
 
Kapitalski prihodki predstavljajo 2% vseh prihodkov. 
 
V primerjavi z letom 2009 je bilo v letu 2010 prodanih za 115.715 EUR manj stanovanjskih prostorov ter za 
914.980 EUR manj stavbnih zemljišč. 
 
Prejete donacije so bile realizirane v višini 303.735 EUR, kar je 155% načrtovanih. Med donacije so vključene 
prejete donacije in darila od domačih  pravnih oseb za financiranje visokega šolstva, izgradnjo križišča na 
Partizanski cesti in organizacijo prireditev ter donacije pravnih in  fizičnih oseb za  izvedbo dobrodelnih 
programov in programov krajevnih skupnosti.   
 
Donacije predstavljajo 1% vseh prihodkov. V letu 2010 je bilo realiziranih 16% manj donacij kot v letu 2009. 
 
Transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.478.166 EUR, kar je 23% načrtovanih, od tega znaša 
realizacija: prejetih sredstev iz državnega proračuna (požarna taksa, prihodki iz naslova sofinanciranj 
ministrstev za delovanje Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ter Urada za okolje in prostor 
SAŠA regije, vzdrževanja gozdnih cest, projekta Obnova ekomuzeja – Grilova domačija, projekta Prenove in 
oživitve mestnega jedra – Vila Bianca – I. in II.  faza, sofinanciranja lokalno zaposlitvenega programa, 
refundacije programa družinskega pomočnika in izgradnjo športnega igrišča v KS Šentilj) – 824.364 EUR – 
30% načrtovane,  prejetih sredstev iz občinskih proračunov (prihodki iz naslova sofinanciranj občin za 
dogovorjene skupne programe in projekte, sofinanciranje oskrbe na področju otroškega varstva) – 319.452 EUR 
– 80% načrtovane, prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
(sofinanciranje projektov: Obnova ekomuzeja – Grilova domačija, Poslovna cona Rudarski dom, Prenova in 
oživitev mestnega jedra – Vila Bianca – I. faza, Razširitev Poslovna cona Rudarski dom, FREE in CUSTODES)  
– 334.349 EUR – 29% načrtovane ter prejetih sredstev od drugih evropskih institucij (projekta URBACT– 
Mladi in PARPE ) – 8.941 EUR – prihodek ni bil načrtovan. 
 
Transferni prihodki predstavljajo 5% vseh prihodkov. V letu 2010 niso bili realizirani prihodki iz naslova 
sofinanciranj projektov: Ureditev metadonske ambulante in povezovalnih hodnikov v višini 3.392 EUR,   
Nadzidava ZD za dializni center, CINDI, specialistične ambulante – 124.000 EUR,   Izgradnja večnamenskega  
športnega parka – Programska revitalizacija kotalkališča – 58.220 EUR, Izgradnja multicentra za adrenalinske 
športe – 300.000 EUR, Ureditev igrišč med šolami – 100.000 EUR, Ureditev fitnes centra v ŠRZ RD – 100.000 
EUR, Športni park – 500.000 EUR, Galerija Velenje – 131.000 EUR, Poslovna cona Rudarski dom – 281.933 
EUR,  Varstvo naravne in kulturne dediščine – Grad Šalek – 7.136 EUR, Varstvo naravne in kulturne dediščine 
– Grad Velenje – 35.000 EUR, vzdrževanje objektov  - Vrtec Velenje – 300.000 EUR, Vzdrževanje objektov 
KS – 100.000 EUR, naložb v vodooskrbo – program kohezija – 1.872.767 EUR, športne infrastrukture – 
100.000 EUR,  Klasirnica – 530.400 EUR, razni projekti – 340.000 EUR, LIFE + Sončni park – 85.000 EUR, 



Greenkeys Plus – 50.000 EUR, ReNew Town – 50.000 EUR, Keramični center – 68.000 EUR, E-kompetenčni 
center – 59.500 EUR, Sofinanciranje projektov e-točke – 30.000 EUR, FREE – 47.547 EUR in CUSTODES – 
138.679 EUR. 
  
V primerjavi z letom 2009 je bilo v letu 2010 realiziranih za 42%  več transfernih prihodkov. 
 
 
II. Odhodki 
 
Odhodki so bili realizirani v višini 30.887.455 EUR, kar je 66% načrtovanih in so v primerjavi z letom 2009 
manjši za 2%. 
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Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 8.449.296 EUR, kar je 86% načrtovanih, od tega znaša realizacija:  
plač in drugih izdatkov zaposlenim 2.450.007 EUR - 97% načrtovane, prispevkov delodajalcev za socialno 
varnost 420.421 EUR - 92% načrtovane, izdatkov za blago in storitve (pisarniški in splošni material in 
storitve, posebni materialni in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in 
storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, in drugi 
operativni odhodki) 5.299.480 EUR - 82% načrtovane ter  plačil obresti 234.387 EUR - 94% načrtovane.  
 
Sredstva proračunske rezerve so se na osnovi 3. člena odloka o proračunu v višini 45.000 EUR namenila za 
financiranje sanacije zemeljskih plazov in poškodovane cestne infrastrukture (posledice obilnih padavin oz. 
neurja v mesecu septembru 2010) ter za pomoč pri odpravi posledic požara na gospodarskih objektih v 
Cirkovcah in Lokah. 
  
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2010 niso bila uporabljena. 
  
Tekoči odhodki predstavljajo 27% vseh odhodkov. Najpomembnejši med njimi so izdatki za blago in storitve, ki 
predstavljajo 17% vseh odhodkov, ter  plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi, ki predstavljajo 8% 
vseh odhodkov. Proračunska rezerva predstavlja 0,1% vseh odhodkov oz. 0,1% vseh prihodkov.   
 
V primerjavi z letom 2009 je bilo realiziranih 11% manj tekočih odhodkov, in sicer je bilo manj realiziranih 
predvsem izdatkov za blago in storitve.   
 
Tekoči transferi so bili realizirani  v višini 11.032.872 EUR, kar je 86% načrtovanih, od tega znaša realizacija 
subvencij 20.537 EUR - 50% načrtovane, transferov posameznikom in gospodinjstvom 5.260.782 EUR - 
96% načrtovane, transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.279.493 EUR - 82% načrtovane  ter 
drugih tekočih domačih transferov  4.472.061 EUR - 75% načrtovane. Med tekoče transfere so vključena 
plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Namenjeni so posameznikom, neprofitnim 
organizacijam in ustanovam, drugim ravnem države, skladom socialnega zavarovanja,  javnim zavodom in 
izvajalcem javnih služb ter privatnim podjetjem in zasebnikom. Prejemniki jih porabijo za plače in druge izdatke 
v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za vzdrževanje 
opreme in objektov.  Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.   
 
Tekoči transferi predstavljajo 36% vseh odhodkov, najpomembnejši so drugi transferi posameznikom, ki 
predstavljajo 16% vseh odhodkov, in tekoči transferi v javne zavode, ki predstavljajo 12% vseh odhodkov. 
 
V primerjavi z letom 2009 je bilo realiziranih 2% več tekočih transferov. 
 



Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 9.587.367 EUR, kar je 49% načrtovanih. Med investicijske 
odhodke so vključena plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko 
vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.  
 
Investicijski odhodki predstavljajo 31% vseh odhodkov, najpomembnejši so odhodki za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, ki predstavljajo 10% vseh odhodkov, in odhodki za investicijsko vzdrževanje in 
obnove, ki prav tako predstavljajo 10% vseh odhodkov. Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring predstavljajo 5% vseh odhodkov, odhodki iz naslova nakupa 
zemljišč in naravnih bogastev predstavljajo 4% vseh odhodkov. 
 
V primerjavi z letom 2009 je bilo realiziranih 8% več investicijskih odhodkov, in sicer je bilo več realiziranih 
predvsem odhodkov iz naslova študij o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacija, nadzora in 
investicijskega inženiringa, novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijskih vzdrževanj in obnov. 
 
Investicijski transferi so bili realizirani v višini 1.817.921 EUR, kar je 50% načrtovanih. Med investicijske 
transfere so vključena plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih 
odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko  vzdrževanje, obnove idr. Namenjeni so 
drugim ravnem države, neprofitnim organizacijam, javnemu podjetju  ter javnim zavodom.   
 
Investicijski transferi predstavljajo 6% vseh odhodkov, najpomembnejši med njimi so investicijski transferi 
javnim zavodom, ki predstavljajo 5,5% vseh odhodkov. 
 
V primerjavi z letom 2009 je bilo realiziranih za 20% manj investicijskih transferov. 
 
V letu 2010 niso bili realizirani investicijski odhodki in investicijski transferi naslednjih projektov: Mednarodni 
projekti v višini 173.763 EUR, LIFE + Sončni park v višini 90.000 EUR, Razširitev Poslovna cona Rudarski 
dom v višini 505.865 EUR, Klasirnica v višini 530.400 EUR, Prenova in oživitev mestnega jedra – Vila Bianca 
– I. in II. faza v višini 327.260 EUR,  ReNewTown v višini 50.000 EUR, CUSTODES v višini 23.500 EUR,  
ureditev cest in parkirišč v višini 1.260.207 EUR, ureditev cestne razsvetljave v višini 159.908 EUR, naložbe v 
odvajanje in čiščenje voda v višini 441. 021 EUR, naložbe v vodooskrbo v višini 1.937.028 EUR, ureditev 
parkov in ploščadi v višini 121.688 EUR, sanacije plazov v višini 180.738 EUR, Ureditev metadonske 
ambulante in povezovalnega hodnika v višini 35.000 EUR, Nadzidava ZD za dializni center, CINDI, 
specialistične ambulante v višini 350.000 EUR, varstvo naravne in kulturne dediščine v višini 86.658 EUR,  
Dom kulture v višini 62.893 EUR, Galerija Velenje v višini 121.404 EUR, Dograditev in posodobitev zimskega 
bazena v višini 145.920 EUR, Izgradnja večnamenskega športnega parka – programska revitalizacija 
kotalkališča v višini 237.856 EUR, Urbani doživljajski park v višini 305.745 EUR, Ureditev fitnes centra v ŠRZ 
Rdeča dvorana v višini 140.000 EUR, Športni park Velenje v višini 410.794 EUR, Vzdrževanje objektov – 
Vrtec Velenje v višini 152.629 EUR, Ureditev igrišč med šolami v višini 100.000 EUR, Vzdrževanje objektov 
OŠ v višini 77.892 EUR, Urejanje vrtičkov v višini 83.321 EUR, pridobivanje in vzdrževanje stanovanj v višini 
1.226.504 EUR,  program stavbnih zemljišč v višini 2.257.112 EUR ter investicije v mestnih četrtih in krajevnih 
skupnostih v višini 34.874 EUR. 
 
Sredstva v višini 11.405.288 EUR, izkazana kot investicijski odhodki in investicijski transferi Mestne občine 
Velenje, predstavljajo 37% vseh odhodkov in so bila v letu 2010 porabljena za naslednje namene:  
  
1000 OBČINSKI SVET – 7.777 EUR oz. 0,7% vseh investicij 
 
- nakup  računalnikov in licenčne programske opreme ter avdiovizualne opreme za delovanje svetniških skupin  
(4.687 EUR oz. 0,04% vseh investicij); 
- nakup pisarniškega pohištva za KS (2.276 EUR oz. 0,02% vseh investicij); 
- sofinanciranje kolesarskega poligona (313 EUR); 
- nakup računalniške in telekomunikacijske opreme za delovanje Sosveta za izboljšanje varnosti občanov (500 
EUR); 
 
 



2000 ŽUPAN – 8.884 EUR oz. 0,08% vseh investicij 
 
- nakup pravice za uporabo sloganov - (8.884 EUR oz. 0,08% vseh investicij); 
 
4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV – 1.829.040 EUR oz. 16,04% vseh investicij 
 
- izdelava dokumentacije za projekt ECOA (1.198 EUR, oz. 0,01% vseh investicij); 
- postavitev brezžičnih točk za dostop do interneta in nakup avdiovizualne opreme (7.713 EUR oz. 0,07% vseh 
investicij); 
- vzdrževanje objektov v KS ( 143.361 EUR oz. 1,26% vseh investicij); 
- nakup opreme za nadzor prometa in napeljav in licenčne  programske opreme (36.742 EUR oz. 0,32% vseh 
investicij);  
- nakup pisarniškega in drugega pohištva, opreme za hlajenje in ogrevanje in druge opreme ter vzdrževanje 
poslovnih prostorov v lasti MOV (75.563 EUR oz. 0,66% vseh investicij); 
- nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in avdiovizualne opreme ter opreme za 
razmnoževanje in tiskanje (63.165 EUR oz. 0,55% vseh investicij); 
- vzdrževanje gasilskih domov, sofinanciranje nakupa gasilskega vozila, nakup opreme za potrebe 
pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje   (79.799 EUR oz. 0,70% vseh investicij); 
- projektno dokumentacijo, inženiring in nadzor, rekonstrukcijo in adaptacijo objekta ter  nakup opreme za 
hlajenje in ogrevanje in pisarniške opreme  za izvedbo projektov Poslovna cona Rudarski dom in Razširitev 
Poslovna cona Rudarski dom (234.058 EUR oz. 2,05% vseh investicij); 
- projektno dokumentacijo in nakup računalniške opreme za izvedbo projekta FREE (48.283 EUR oz. 0,42% 
vseh investicij); 
- rekonstrukcijo in adaptacijo objekta ter projektno dokumentacijo in nadzor za izvedbo projekta Prenova in 
oživitev mestnega jedra – Vila Bianca 1. in 2. faza (1.139.158 EUR oz. 9,99% vseh investicij); 
   
4002 URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – 4.488.685 EUR oz. 39,36% vseh investicij 
 
-  vzdrževanje objektov za oskrbo s toplotno energijo (1.291.616 EUR oz. 11,32% vseh investicij); 
- obnovo horizontalne in vertikalne signalizacije (8.089 EUR oz. 0,07% vseh investicij); 
- pripravo dokumentacije, strokovno tehnična opravila, geološke izvide, soglasja (12.352 EUR oz. 0,11% vseh 
investicij); 
- ureditev ceste LC 450 060 Gorica – Bevče (4.465 EUR oz. 0,04% vseh investicij); 
- ureditev ceste LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora (21.750 EUR oz. 0,19% vseh investicij); 
- investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS (190 EUR); 
- izvedbo odmer na kategoriziranih LC in JP (9.540 EUR oz. 0,08% vseh investicij); 
- vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin (26.166 EUR oz. 0,23% vseh investicij); 
- rekonstrukcijo Šaleške ceste (172.291 EUR oz. 1,51% vseh investicij); 
- ureditev mostu in cestnega priključka v Paki na LC Paka – Paški Kozjak (45.391 EUR oz. 0,40% vseh 
investicij); 
- sanacijo mostov (17.575 EUR oz. 0,15% vseh investicij); 
- ureditev Efenkove ceste pri Domu učencev (116.584 EUR oz. 1,02% vseh investicij); 
- ureditev križišča na Partizanski cesti (24.714 EUR oz. 0,22% vseh investicij); 
- ureditev parkirišča v Starem Velenju (25.355 EUR oz. 0,22% vseh investicij); 
- nakup opreme za izboljšanje energetske učinkovitosti (11.431 EUR oz. 0,10% vseh investicij); 
- prometno študijo občinskega cestnega omrežja (58.636 EUR oz. 0,51% vseh investicij); 
- ureditev neprometne signalizacije (12.826 EUR oz. 0,11% vseh investicij); 
- vzdrževanje modrih con (180 EUR); 
- ureditev pločnika in kolesarske steze od Koroške ceste do Škalskega jezera (5.092 EUR oz. 0,04% vseh 
investicij); 
- obnove cest po koncesijski pogodbi in nadzor (592.961 EUR oz. 5,20% vseh investicij); 
- rekonstrukcijo ceste R3 – 696 Velenje - Škale (87.256 EUR oz. 0,77% vseh investicij); 
- naložbe za ureditev odlaganja odpadkov (79.214 EUR oz. 0,69% vseh investicij); 
- nakup opreme za izvedbo projekta Čiščenje mesta (942 EUR oz. 0,01% vseh investicij); 
- naložbe za ureditev ravnanja z odpadno in padavinsko vodo (1.148.150 EUR oz. 10,07% vseh investicij); 
- naložbe v oskrbo z vodo (25.962 EUR oz. 0,23% vseh investicij); 
- naložbe v ureditev pokopališč (51.053 EUR oz. 0,45% vseh investicij); 



- naložbe v objekte za rekreacijo – ureditev ploščadi Edvarda Kardelja in otroških igrišč (595.018 EUR oz. 
5,20% vseh investicij); 
- sanacijo plazov (43.888 EUR oz. 0,38% vseh investicij); 
 
4003 URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – 1.524.103 EUR oz. 13,36% vseh investicij 
 
- projektno dokumentacijo za ureditev prireditvenega prostora  (9.857 EUR oz. 0,09% vseh investicij)  
- vzdrževanje športnih objektov  in nakup opreme za področje športne dejavnosti (51.546 EUR oz. 0,45% vseh 
investicij): 
- ureditev večnamenskega parka – programska revitalizacija kotalkališča (60.346 EUR oz. 0,53% vseh 
investicij); 
- projektno dokumentacijo za ureditev regijske galerije in nakup opreme za delovanje Galerije Velenje (30.966  
EUR oz. 0,27% vseh investicij); 
- ureditev mladinskega hotela (532.373 EUR oz. 4,67% vseh investicij); 
- dokumentacijo za izgradnjo Športnega parka Velenje (124.374 EUR oz. 1,09% vseh investicij); 
- ureditev Hiše mineralov Velenje (13.149 EUR oz. 0,12% vseh investicij);  
- vzdrževanje objektov Vrtca Velenje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih (327.959 EUR oz. 2,88% vseh 
investicij); 
- vzdrževanje objektov osnovnih šol in glasbene šole ter modernizacijo učne tehnologije (362.425 EUR oz. 
3,18% vseh investicij); 
- zagotavljanje prostorov za visokošolski študij  (11.108 EUR oz. 0,10% vseh investicij); 
  
4004 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR – 164.833 EUR oz. 1,45% vseh investicij   
 
- dokumentacijo za varstvo okolja in urejanje prostora  (159.214 oz. 1,40% vseh investicij); 
- nakup opreme za geografsko informacijski sistem MOV (5.619 EUR oz. 0,05 vseh investicij); 
 
4005 URAD ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE – 97.976 EUR oz. 0,86% vseh investicij 
  
-  ureditev vrtičkov (24.852 EUR oz. 0,22% vseh investicij); 
-  obnovo Ekomuzeja – Grilova domačija (73.124 EUR oz. 0,64% vseh investicij); 
 
4006 URAD ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO – 1.769.946 EUR oz. 15,52% vseh investicij 
 
- pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov (1.304.336 EUR oz. 11,44% vseh investicij); 
- vzdrževanje stanovanjskih enot (449.927 EUR oz. 3,94% vseh investicij); 
- pripravo rušitve objekta Stari trg 27 (15.683 EUR oz. 0,14% vseh investicij); 
 
4007 SLUŽBA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI – 1.360.837 EUR oz. 11,93% vseh 
investicij 
 
-  gradnjo pešpoti ob Paki (5.602 EUR oz. 0,05% vseh investicij); 
- ureditev ceste v ZN Škale – Hrastovec II. faza (13.895 EUR oz. 0,12% vseh investicij); 
- dokumentacijo za komunalno opremo ZN Šentilj (15.415 EUR oz. 0,14% vseh investicij); 
 - projekte za ureditev parkirišč (13.961 EUR oz. 0,12% vseh investicij); 
- vzdrževanje in nakup ulične opreme (791 EUR oz. 0,01% vseh investicij); 
- geodetske izmere, projektno dokumentacijo in strokovne naloge ter nadzor  (28.945 EUR oz. 0,25% vseh 
investicij); 
- projekte za programe opremljanja (20.995 EUR oz. 0,18% vseh investicij); 
- odkupe zemljišč (1.261.233 EUR oz. 11,06% vseh investicij); 
 
4008 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT – 4.014 EUR  oz. 0,04% vseh investicij 
 
-  nakup opreme za nadzor prometa in telekomunikacijske opreme (4.014 EUR oz. 0,04% vseh investicij); 
 
 
 



4009 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE – 5.440 EUR oz. 0,05% vseh investicij 
 
- nakup računalniške in telekomunikacijske opreme  (5.440 EUR oz. 0,05% vseh investicij); 
 
MESTNE ČETRTI – 701 EUR  
  
- nakup pisarniške opreme (701 EUR). 
  
KRAJEVNE SKUPNOSTI – 143.052 EUR oz. 1,3% vseh investicij 
  
- naložbe v opremo in ureditev prostorov za delovanje KS (43.435 EUR oz. 0,4% vseh investicij); 
- naložbe v cestno infrastrukturo (24.696 EUR oz. 0,2% vseh investicij); 
- naložbe v pokopališko infrastrukturo (4.682 EUR); 
- naložbe v športne objekte (.56.370 EUR oz. 0,5% vseh investicij) 
- odprava posledic naravnih nesreč (13.869 EUR oz. 0,1% vseh investicij). 
 
Podrobnejša obrazložitev realizacije proračunskih odhodkov je podana v obrazložitvi posebnega dela 
zaključnega računa in obrazložitve načrta razvojnih programov. 
  
 
III. Presežek odhodkov nad prihodki (I. – II.) 
 
V  bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan  presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 199.318 EUR. 
 
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
  
V letu 2010 sta bili v višini 12.055 EUR realizirani vračili depozitov pri poslovni banki, na osnovi katerega je 
bila s poslovno banko oblikovana posebna ponudba kreditov za razvoj malega gospodarstva v MO Velenje. 
 
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
 
Načrtovana vezava depozita za oblikovanje ponudbe kreditov za razvoj malega gospodarstva v višini 30.000 
EUR ni bila realizirana. Občina v letu 2010 ni izvedla razpisa, ker subjekti malega gospodarstva v preteklih letih 
niso izkazovali zanimanja po tovrstni pomoči.  
 
V višini 500 EUR je izkazano povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb, in sicer plačilo kapitalskega 
deleža za ustanovitev gospodarske družbe RASR (Uradni vestnik MOV, št. 10/10). 
 
VI.   Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV. – V.) 
 
Kot razlika med prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb je izkazan presežek v višini 11.555 
EUR. 
 
    
RAČUN FINANCIRANJA 
 
VII.   Zadolževanje 
 
Mestna občina Velenje se je v letu 2010 zadolžila pri poslovni banki za izvrševanje proračuna za investicije v 
načrtovani višini 1.500.000 EUR za dobo 15 let.   
 
 
 



VIII. Odplačila dolga 
 
V letu 2010 so bila v proračun Mestne občine Velenje z uveljavitvijo računovodskega standarda SRS 35 
prenesena odplačila kreditov, ki jih je za izgradnjo komunalne infrastrukture najelo Komunalno podjetje 
Velenje.  V poslovne knjige občin so bila zaradi navedenega prenesena  sredstva in viri sredstev javnih podjetij, 
ki so se pred tem izkazovala kot sredstva, dana v upravljanje.  
 
Odplačila glavnic posojil so bila realizirana v višini 1.311.796 EUR. Sredstva v višini 159.040 EUR so bila 
namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v pridobitev novih stanovanjskih enot, sredstva 
v višini 100.000 EUR so bila namenjena za odplačilo posojil za izvrševanje proračuna za investicije za leto 
2009, sredstva v višini 1.052.756 EUR so bila namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v 
izgradnjo komunalne infrastrukture. 
  
Odplačila glavnic in obresti dolgoročnih posojil Mestne občine Velenje v višini 1.462.078 EUR, odplačila 
glavnic in obresti dolgoročnih posojil, za katera je Mestna občina Velenje izdala poroštva Komunalnemu 
podjetju Velenje v višini 481.105 EUR in zavodu KSSENA v višini 2.330 EUR, so v letu 2010 skupaj znašala 
1.945.513 EUR,  kar predstavlja 6,7% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2009, 
zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz 
proračuna evropske unije ter prihodke režijskih obratov.   
 
IX.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. - V. – VIII.) 
 
Presežek odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 199.317 EUR, presežek prejemkov 
nad izdatki v računu finančnih terjatev in naložb v višini 11.555 EUR ter neto zadolževanje v računu 
financiranja v višini 188.204 EUR, se v računu financiranja izkazujejo kot povečanje sredstev na računih v 
višini 441 EUR. 
  
Namenski prejemki, ki v letu 2010 niso bili porabljeni, bodo vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 
2011, in sicer: prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe v višini 48.219 EUR,  okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 452.111 EUR, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 220.577 in prejemki dobrodelnega računa v višini 
67.743 EUR. 
 
X.   Neto zadolževanje (VII. – VIII.) 
 
Kot razlika med zadolževanjem in odplačili dolga je v računu financiranja izkazano neto zadolževanje v višini 
188.204 EUR. 
 
XI.   Neto financiranje (VI. + VII. –VIII. – IX. = - III.) 
 
Neto financiranje je izkazano v višini 199.318 EUR. 
 
XII.   Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta  
 
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2009 je bilo 104.207 EUR. 
 
 
5) OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 
Na osnovi navodila MF v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani odhodki za delovanje  
krajevnih skupnosti, ki jih le - te kot pravne osebe prejmejo iz proračuna. Za financiranje delovanja krajevnih 
skupnosti so v letu 2010 krajevne skupnosti prejele sredstva v višini 165.294 EUR, in sicer za naslednje 
namene: 
- delovanje svetov  .......................................................................................................................... 68.315 EUR 
- letno vzdrževanje nekategoriziranih cest ...................................................................................... 60.000 EUR 
- vzdrževanje javne snage ............................................................................................................... 12.664 EUR 
- program za starostnike ....................................................................................................................... 335 EUR 



-  vzdrževanje objektov ................................................................................................................... 15.000 EUR 
- drugi nameni .................................................................................................................................. 8.980 EUR. 
 
Obrazložitve posebnega dela proračuna in NRP, ki so podane v nadaljevanju, so pripravili v pristojnih uradih in 
službah Uprave Mestne občine Velenje ter v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. 
  
  
 Judita ZAGER, univ. dipl. ekon., s.r. 
Vodja službe za finance in proračun        
 
Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), s.r.         Bojan KONTIČ, s.r. 
Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve        ŽUPAN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .  P O S E B N I  D E L  



 

  
1000 - OBČINSKI SVET 4 6 9 . 8 9 0  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 280.003 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo dejavnost občinskega sveta in njegovih organov. Uresničilo se je 
poslanstvo predlagatelja finančnega načrta, zagotovljeno je bilo delovanje občinskega sveta in njegovih organov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje, obseg in vsebina porabe sredstev pa je bila 
odvisna od višine plač ter izida lokalnih volitev. Na področju izvajanja politike enakih možnosti na lokalni ravni je 
bil sprejet Sklep o pristopu Evropski listini za enakopravnost žensk in moških v lokalnem življenju (Uradni vestnik 
MOV, št. 8/08) ter Sklep o sprejemu akcijskega načrta za enakost spolov v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 11/08). 

0101 - Politični sistem 280.003 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V program so se uvrščale vse naloge, ki jih mestnim svetnikom nalagajo zakoni in statut. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 242.293 € 

Opis realizacije podprograma 

V program so se uvrščale vse naloge, ki jih mestnim svetnikom nalagajo zakoni in statut. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o političnih strankah (ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07)  
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US)  
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP 
in 14/07-ZSPDPO)  
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08)  
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708-UPB1, Uradni list RS, št. 
92/07)  
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS-stari, št. 30/90, RS-stari 18/91, RS-stari 22/91, RS/I 2-
24/91, RS 4-127/93)  
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02 in 61/07)  
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06 in 117/06-ZdavP-2,)  
- Statut Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 in 26/07)  
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-gih 
občinskih organov ter o povra-čilih stroškov (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 2/00, 1/03, 2/04 in 4/07)  
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - Odlok o 
zagotavljanju materialnih pogojev za delo skupin članov sveta MOV (Uradni vestnik MOV, št. 6/02)  
- Odlok o financiranju političnih strank (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/02) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljene so bile strokovne in materialne podlage za delo mestnega sveta in njegovih teles. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Dosežen je bil letni cilj učinkovito delovanje mestnega sveta, odborov in strokovnih služb. Izvedene so bile vse 
planirane seje sveta in z njimi povezane dejavnosti. 



 

100001001 - Sejnine - Svet MOV 59.850 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejnin 33 članom sveta za pet rednih sej in eno izredno sejo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-gih občinskih organov ter o povra-čilih stroškov in višini plače za 
poklicno funkcijo župana. 

100001002 - Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV 16.853 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah odborov in komisij sveta MOV. 
Zaradi izvedbe skupnih sej odborov je bila poraba večja od planirane. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-gih občinskih organov ter o povra-čilih stroškov in višini plače za 
poklicno funkcijo župana. 

100001003 - Refundacije 13.386 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje dela izgubljenega dohodka delodajalcev za člane sveta MO Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je temeljila glede na udeležbo članov sveta na sejah sveta MOV in višine njihovih plač. 

100001004 - Objave in oglasi 1.176 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za objavo razpisa za priznanja MOV, osmrtnice in drugih objav predstavitve dela sveta 
MOV. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta. 

100001005 - Reprezentanca 1.621 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov reprezentance sveta (malice ob sejah sveta in srečanje svetnikov 
ob koncu leta). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta. 

100001006 - Delovanje skupin članov sveta 65.439 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje skupin članov sveta. Poraba je nižja 
od planirane, ker se je plačilo dela računov preneslo v leto 2011. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena v skladu z Odlokom o zagotavljanju materialnih pogojev za delo skupin članov sveta 
MOV za 33 svetnikov oz. njihovih skupin. 

100001007 - Financiranje političnih strank 83.969 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za financiranje političnih strank, ki so dobile mandate v Svetu MOV na volitvah iz leta 
2006 in 2010. Poraba je nižja od planirane, ker je bil znesek primerne porabe, ki ga določa Ministrstvo za finance 
nižji kot je bil določen s planom proračuna, ena dotacija pa je bila prenešena v leto 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena v skladu z Zakonom o političnih strankah, Odlokom o financiranju političnih strank 
ter rezultatov volitev 22. 10. 2006 in 10. 10. 2010. 

100001009 - Koordinator za enake možnosti 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kljub temu, da na tej proračunski postavki ni bilo porabljenih sredstev je koordinatorka za enake možnosti izvajala 
sledeče aktivnosti:  

- izvedeno je bilo prvo srečanje s predstavniki sodstva, tožilstva, policije, šolstva, zdravstva in sociale, na katerem 
smo oblikovali t.i. Strokovni tim za reševanje primerov nasilja ali STRPN, na katerem je lokalna skupnost skupaj s 
podjetjem Sirius.si in društvom Beli obroč Slovenije ter zgoraj omenjenimi predstavniki dorekla način dela STRPN-
a,  

- organizirana je bila predstavitev rezultatov prve nacionalne raziskave o nasilju v zasebni sferi in partnerskih 
odnosih, kjer sta jo na 2. srečanju STRPN-a predstavili avtorici raziskovalki dr. Darja Zaviršek in dr. Mojca Urek. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na predvidene aktivnosti, vendar smo vse aktivnosti izvedli brez porabe 
sredstev. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 37.710 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva so bila porabljena za izvedba lokalnih volitev – volitve župana, občinskih svetnikov in v svete KS in MČ 
dne 10. 10. 2010. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07) - Zakon o političnih strankah 
(ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07) - Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 
94/07) - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP 
in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije - Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 
1-1/07) - Statut Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 in 26/07) - 
Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljeni so bili strokovni in materialni pogoji za izvedbo lokalnih volitev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Lokalne volitve dne 10. 10. 2010 so bile uspešno izvedene. 

100001008 - Volitve in referendumi 37.710 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev: župana, mestni svet in svete KS in MČ dne 10. 10. 2010. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov za izvedbo lokalnih volitev. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 21.359 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo sodelovanje Mestne občine Velenje s partnerskimi mesti, mednarodnimi 
inštitucijami, lokalnimi in regionalnimi tujimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje. 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 21.359 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Mestna občina Velenje je sodelovala in se povezovala s partnerskimi mesti ter z drugimi mednarodnimi 
organizacijami. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos dobre prakse iz mednarodnega okolja, 
sodelovanje na mednarodnih projektih ter promocija mestne občine. 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 21.359 € 

Opis realizacije podprograma 

Mestna občina Velenje razvija in poglablja svoje mednarodne odnose in sodelovanje z tujimi prestolnicami in mesti 
ter drugimi subjekti na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav ter na ravni podpore pobudam subjektov z 
različnih področij. Mednarodno sodelovanje je usmerjeno predvsem v sodelovanje s partnerskimi mesti (Albacete, 
Esslingen, Jurga, Neath, Norkopping, Piotrkow, Schiedam, Split, Tomsk, Tuzla, Udine, Vienne) ter sodelovanje na 
področju različnih partnerstev na EU projektih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklepi in programi sveta MOV ter župana 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj mednarodne dejavnosti MOV je promocija mesta in njegova večja prepoznavnost v tujini, odpiranje 
vrat gospodarstvu mesta, spodbujanje turističnega razvoja, prenos dobrih praks in znanj drugih prestolnic in mest z 
različnih področij, s področja organizacije in delovanja uprav, vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri 
doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz 
tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema MOV, vključenost v EU projekte. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Enako dolgoročnim. 

100003001 - Sodelovanje s partnerskimi mesti 21.359 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena projektom na področju sodelovanja s partnerskimi mesti iz tujine. Velenje je 
eno od mest v tako imenovanem krožnem partnerstvu. Vsako leto se predstavniki teh partnerskih mest srečajo na 
konferenci, ki jo gosti vsako leto drugo mesto. V letu 2010 je bilo za organizacijo konference na vrsti Velenje. 
Konferenca je potekala od 23. do 26. septembra 2010, udeležili pa so se je predstavniki partnerskih mest Vienne 
(Francija), Udine (Italija), Esslingen (Nemčija), Piotrkow Trybunalski (Poljska) in Prievidza (Slovaška). V sklopu 
konference smo pripravili številne aktivnosti. Med drugim je glavni del konference potekal v dvorani Centra Nova, 
kjer so predstavniki delegacij izmenjali primere dobre prakse in obravnavali aktualna vprašanja z dveh področij 
(ravnanje z odpadki in starostniki v mestu); hkrati je v Mladinskem centru Velenje potekala tudi konferenca za 
mladinske delegacije iz partnerskih mest (obravnavali so predvsem teme, vezane na prostovoljstvo). V okviru 
konference smo pripravili tudi novinarsko konferenco, svečani podpis listine z dogovorom ob zaključku konference, 
priložnostno obeležje partnerskih in prijateljskih mest na Titovem trgu, prireditev s svečanim zakopom časovne 
kapsule ... Seveda smo za udeležence konference pripravili bogat spremljevalni program, saj smo jim želeli našo 



 

občino kar najbolje predstaviti (ogled Zbirnega centra za ravnanje z odpadki, Muzeja premogovništva Slovenije, 
Inštituta Erico, Doma za varstvo odraslih, Pikinegta festivala; Velenjskega gradu, Galerije Velenje ...). Drugi večji 
projekt s področja mednarodnega sodelovanja v letu 2010 je bila obeležitev 40-letnice partnerskega sodelovanja 
med Velenjem in Esslingenom (v Nemčiji so pripravili prejšnjo okroglo obletnico). Sprva smo to želeli narediti v 
sklopu konference, na izrecno željo župana mesta Esslingen am Neckar dr. Jürgena Ziegerja, ki se konference 
partnerskim mest ni mogel udeležiti, smo slovesnost ob 40-letnici tega partnerstva pripravili že septembra in smo 
tako takrat v Velenju na krajšem obisku gostili tudi delegacijo iz Esslingena. Prav tako smo v letu 2010 nadaljevali s 
sodelovanjem v projektu Mednarodne igre šolarjev in tako mladim, uspešnim športnicam in športnikom omogočili 
udeležbo na tem tekmovanju. Igre so tokrat potekale v Kraljevini Bahrajn (28. junij - 3. julij), kar je seveda 
pomenilo nekoliko več finančnih sredstev, kot če bi bile igre kje bliže, smo pa zato na igre v dogovoru s športnimi 
klubi poslali manj številčno ekipo. Na igrah se je predstavilo 60 mest s celega sveta, Mestno občino Velenje pa so 
nadvse uspešno zastopali mladi atleti, plavalci in igralci namiznega tenisa. Mestna občina Velenje je generalni 
pokrovitelj udeležbe mladih športnikov na mednarodnih igrah šolarjev od leta 1978. Vzporedno z igrami sta v 
Bahrajnu potekala tudi skupščina združenja Mednarodnih iger šolarjev, v katerem ima svojega predstavnika tudi 
Mestna občina Velenje, in srečanje predstavnikov sodelujočih mest. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta in na oceno stroškov za izvedbo partnerske 
konference. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 131.978 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo izdelavo priznanj občinskim nagrajencem, zagotavljanje materialnih 
pogojev za delovanje občinskega sveta in njegovih organov ter izvedbo proslav ob državnih praznikih in ob 
občinskem prazniku. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program dela sveta in njegovih organov ter župana. 

0401 - Kadrovska uprava 5.737 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Svet Mestne občine Velenje in župan Mestne občine Velenje tako kot vsako leto, sta tudi v letu 2010 podelita 
priznanja občinskim nagrajencem. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je vzpodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju Mestne občine 
Velenje. 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 5.737 € 

Opis realizacije podprograma 

Komisija za priznanja in nagrade je tako kot vsako leto tudi v letu 2010 razpisala razpis za zbiranje predlogov za 
podelitev priznanj zaslužnim posameznikom ali organizacijam, ki so v preteklem obdobju vidno vplivali na 
prepoznavnost in razvoj našega mesta in občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP 
in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije - Sklepi sveta MOV - Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni 
potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - Odlok o priznanjih MOV(Uradni vestnik MOV, št. 2/2007 in 
12/2003) 

 

 



 

100004001 - Priznanja in nagrade 5.737 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izdelavo občinskih priznanj (tulci in grbi), ki sta jih mestni svet in župan podelila ob 
občinskem prazniku 20. septembru ter nakupu zlatih kovancev, zaradi slednjega je bila poraba tudi večja. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 126.241 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Zagotavljali so se pogoji za delo Sveta Mestne občine Velenje in njegovih organov ter izvedle so se prireditve ob 
državnih praznikih in občinskem prazniku. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 16.906 € 

Opis realizacije podprograma 

Zagotavljali so se materialni pogoji za delo mestnega sveta in njegovih organov ter vzdrževala se je uradna spletna 
stran www.velenje.si. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP 
in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije - Sklepi sveta MOV - Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni 
potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljeni so bili materialni pogoji za delo mestnega sveta in njegovih organov ter celovito obveščanje javnosti o 
delovanju mestnega sveta in njegovih organov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Redno so se izdajala Glasila in Uradni vestniki in sprotno se je obveščalo javnost o delovanju mestnega sveta in 
njegovih organov. 

100004002 - Materialni stroški - Svet MOV 16.906 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izdelavo sedmih Glasil Sveta Mestne občine Velenje z sedemnajstimi prilogami, 
izdelavo devetindvajsetih Uradnih vestnikov Mestne občine Velenje, vzdrževanje spletnih strani Mestne občine 
Velenje, prenos sej mestnega sveta preko interneta ter za ostale stroške za zagotavljanje materialnih pogojev dela 
mestnega sveta in učinkovitega obveščanja javnosti. Nižja poraba se kaže v nižjem strošku izdelave in znižanju 
števila izvodov Uradnega vestnika in Glasila Mestne občine Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 109.335 € 

Opis realizacije podprograma 

Izvedene so bile vse prireditve ob državnih praznikih in občinskem prazniku. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP 
in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije - Sklepi sveta MOV - Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni 
potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Organizirale in izpeljale so se kakovostne in odmevne prireditve ob občinskih in državnih praznikih, ki so krepile 
vlogo in položaj mesta Velenje. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Dostojna počastitev in zagotovitev pogojev za izvedbo dogodkov ob občinskem in državnih praznikih. 

100004003 - Občinski in državni prazniki 63.366 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov organizacije proslav in drugih prireditev ob državnih in občinskih 
praznikih. Poraba je bila večja od planirane zaradi kritja stroškov iz leta 2009. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta. 

100004004 - 50 let Velenja 45.969 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva predstavljajo plačila računov iz leta 2009, ki so ostala neplačana ob izvedbi dogodkov za 50. let 
Velenja. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov za izvedbo dogodkov ob praznovanju 50 let Velenje. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 24.311 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema članstvo v Skupnosti občin Slovenije in zagotavljanje pogojev za delovanje 
svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Mestne občine Velenje. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 4.430 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri 
oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo v konferenci nam omogoča uveljavljanje 
interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko 
konference člani evropskega združenja občin in regij. 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 4.430 € 

Opis realizacije podprograma 

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07,14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) 

 



 

100006001 - Skupnost občin Slovenije 4.430 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije. Sredstva so bila namenjena za plačilo članarine. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta povečana za povprečno letno rast cen 3 % po 
kvantitativnih izhodiščih. 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 19.881 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Mestna občina Velenje zajema 16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti, za katere so se zagotavljali materialni 
pogoji za delovanje svetov. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je bil stabilno zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 19.881 € 

Opis realizacije podprograma 

Zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07,14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - Zakon o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-
ZSPDPO) - Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije - Sklep Sveta MO Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 7/91) - Pravilnik o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-gih občinskih organov 
ter o povra-čilih stroškov (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 2/00, 1/03, 2/04 in 4/07) - Pravilnik o oddaji javnih 
naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - Odlok o krajevnih skupnostih in mestnih 
četrtih (Uradni vestnik MOV, št. 3/08) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je stabilno zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. 

100006002 - Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti 11.043 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo najemnin za poslovne prostore MČ Levi breg – Vzhod ter KS Šalek, delno 
pokritje stroškov kurilnega olja za KS Šentilj ter nakup pohištva v KS Paka. Sredstva, ki so namenjena za delovanje 
svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti so prikazana pri posamezni KS in MČ. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta povečana za povprečno letno rast cen 3 % po 
kvantitativnih izhodiščih. 

100006003 - Sejnine - sveti KS in MČ 8.838 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo sejnin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti za 
udeležbo na sejah svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Dosežena je bila le 34 % realizacijo. Planirano je 
bilo, da bodo KS in MČ imele maksimalno število sej v skladu s spremembami Pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-gih občinskih organov ter o 
povra-čilih stroškov, vendar tega niso dosegle, nekatere pa tudi niso podale zahtevkov za izplačilo sejnin. Zaradi 
neporabljenih sredstev na tej proračunski postavki, smo za 10.000 € povečali sredstva za delovanje svetov KS in 
MČ. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na takrat veljavno sejnino za posameznega predsednika in člana sveta, po 
predpostavki, da se bodo vsi udeležili vseh sej v skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev povečana za 
povprečno letno rast plač po kvantitativnih izhodiščih. 

100006004 - Prireditve v krajevnih in četrtnih skupnostih 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za:  
KS Cirkovce: Krajevni praznik  
KS Gorica: Krajevni praznik, Večer čarovnic in čarodejev, Tradicionalno kresovanje, Proslava ob dnevu žena  
KS Konovo: Srečanje harmonikarjev Šaleške doline, Kegljaški turnir, Krajevni praznik  
KS Stara vas: Pohod sosedov po mejah KS, Srečanje borcev in krajanov ob prazniku, Srečanje mladih sosedov  
KS Staro Velenje: Kostanjev piknik za krajane  
KS Šalek:Starotrški dan, Dan mladosti, Materinski dan  
KS Šentilj:Šentiljski teden  
KS Škale Hrastovec:Tradicionalno kresovanje  
Ostale KS oz. MČ niso prijavile prireditev ali pa niso oddale poročil o izvedenih prireditvah. Sredstva so knjižena 
po posamezni krajevni skupnosti. 

Realizacija je v skladu z navodilom MF izkazana v bilanci stanja. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na preteklo sofinanciranje tovrstnih prireditev. Sredstva so bila podeljena s 
pozivom krajevnim skupnostim in mestnim četrtim k prijavi prireditev ter na podlagi podanih poročil o izvedenih 
prireditvah. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 12.239 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo zagotavljanje delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
ter Sosveta za izboljšanje varnosti občanov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Mestne občine Velenje. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 12.239 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Izvedene so bile aktivnosti za preventivo v cestnem prometu ter za izboljšanje varnosti občanov. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je prispevati s preventivnimi akcijami k zmanjšanju števila prometnih nesreč. 

08029001 - Prometna varnost 11.482 € 

Opis realizacije podprograma 

Področje proračunske porabe je zajemalo zagotavljanje delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 133/06, 123/06-Odl. US, 139/06-ZORed in 
37/08) - Statut Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 in 26/07) - Sklepi 
Sveta MOV 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Povečanje varnosti v cestnem prometu z izvajanjem aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila prometnih 
nesreč. 



 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izvedba tečajev, predavanj in drugih preventivnih akcij, ki so prispevale k zmanjšanju števila prometnih nesreč. 

100008001 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 11.482 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup kred, otroških prometnih pobarvank, izvedbo dneva prometne varnosti, izvedbo 
Evropskega tedna mobilnosti, nakup kolesarskih čelad, rumenih rutic, postavitev signalizacije za kolesarske izpite, 
izvedbo kolesarskih izpitov, varovanje otrok ob prvem šolskem dnevu, izvedbo lutkovne predstave, nakupu 
kolesarskega poligona ter udeležbo članov SPV na tečaju. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo v preteklih obdobjih. 

08029002 - Notranja varnost 757 € 

Opis realizacije podprograma 

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje Sosveta za izboljšanje varnosti občanov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o policiji (ZPol-UPB6, Uradni list RS, 107/06 in 14/07-ZVS) - Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-
1-UPB4, Uradni list RS, št. 133/06, 123/06-Odl. US, 139/06-ZORed in 37/08) - Statut Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 in 26/07) - Sklepi Sveta MOV 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Izboljšanje varnosti občanov z izvajanjem aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila kriminalnih dejanj. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izvedba aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila kriminalnih dejanj. 

100008002 - Sosvet za izboljšanje varnosti občanov 757 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za tisk letaka »Petarde«, nakup mobilnega telefona za sprejem klic v sili, nakup 
večnamenskega tiskalnika, monitorja in dvd predvajalnika, vsa oprema je v upravljanju Policijske postaje Velenje za 
izvajanje preventivne dejavnosti preprečevanja kriminala. Dosežena je bila le 4 % realizacija, vendar pa takšna 
realizacija ne pomeni, da Sosvet ni deloval, nasprotno deloval je precej, predvsem v sodelovanju s Policijsko postajo 
Velenje in drugimi nevladnimi institucijami, vendar skoraj brez stroškov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na plan dela Sosveta. 

2000 - ŽUPAN 3 7 8 . 1 9 2  €  

01 - POLITIČNI SISTEM 235.301 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo dejavnost župana in podžupanov. Poslanstvo predlagatelja finančnega 
načrta je bilo zagotavljanje delovanja župana in podžupanov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje. 

0101 - Politični sistem 235.301 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V program so se uvrščale vse naloge, ki so jih županu in podžupanom nalagali zakoni in statut. 



 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 235.301 € 

Opis realizacije podprograma 

Župan je, s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodaril s premoženjem MOV, skrbel za izvajanje in 
uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odločal o upravnih stvareh v pristojnosti MOV ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7,Ur.l. RS, št. 95/07, 10/08 in 17/08) - Zakon o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 71/06, 62/07 
in 19/08) - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije - Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS-stari, št. 
30/90, RS-stari 18/91, RS-stari 22/91, RS/I 2-24/91, RS 4-127/93) - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
(ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06 in 117/06-ZdavP-2,) - Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 
14/06, 27-06-sklep US, 1/07-odl. US in 57/07- ZSPJS - G) - Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno 
objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov dru-gih občinskih organov ter o povra-čilih stroškov (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 2/00, 1/03, 2/04 in 4/07) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljene so bile strokovne in materialne podlage za delo župana in podžupanov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljeni so bili pogoji za opravljanje funkcije župana in treh podžupanov. 

200001002 - Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 65.034 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za kritje dela plače, določenega za funkcijo štirih nepoklicnih funkcionarjev MO Velenje 
(župan in trije podžupani). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-gih občinskih organov ter o povra-čilih stroškov in po kvantitativnih 
izhodiščih za načrtovanje sredstev za plače. 

200001003 - Reprezentanca 35.068 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programov in sklepov župana in podžupanov za protokolarne dogodke. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let. 

200001004 - Objave in oglasi 135.199 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonskih predpisih so bila sredstva namenjena za objavo aktov, sklepov, sporočil za medije in drugih obvestil 
namenjenih javnosti. Zaradi velikega števila aktivnosti in seznanjanja javnosti o njih so bila realizirana sredstva 
prekoračena. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let. 



 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 142.891 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo pokroviteljstva župana in promocijsko dejavnost Mestne občine Velenje. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 142.891 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Izvedena so bila pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Promovirali in zagotovili smo prepoznavnost Mestne občine Velenje. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 142.891 € 

Opis realizacije podprograma 

Izvedena so bila pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Občinski programi, sklepi župana MOV, sklepi kolegija 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Podprte so bile organizacije kakovostnih in odmevnih dogodkov ter zagotovljena je bila prepoznavnost Mestne 
občine Velenje, ki je krepila vlogo in položaj mesta. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Podprte so bile organizacije kakovostnih in odmevnih dogodkov ter zagotovljena prepoznavnost Mestne občine 
Velenje, ki je krepila vlogo in položaj mesta. 

200004001 - Promocijska dejavnost, pokroviteljstva 142.891 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za pokroviteljstva prireditev in dejavnosti društev in posameznikov (izdaja knjig, 
izvedba razstav, prireditev, humanitarnih dogodkov…), protokolarne dogodke, promocijo občine v Sloveniji in 
tujini. Zaradi praznovanja 50. let mesta Velenje v letu 2009 je bilo v Mestni občini Velenje veliko več dogodkov, ki 
so jih organizirala društva in druge organizacije skozi celotno leto 2009, kar nekaj računov za ta namen iz leta 2009 
je bilo plačanih v letu 2010. Zaradi splošne gospodarske krize pa društva in organizacije vse težje pridobijo 
donatorska sredstva za sofinanciranje dogodkov in projektov. Trudili smo se pomagati čim širšemu krogu društev in 
organizacij, zaradi tega pa je na tej proračunski postavki prekoračitev sredstev. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let. 

3000 - NADZORNI ODBOR 2 . 3 1 4  €  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.314 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemala dejavnost Nadzornega odbora Mestne občine Velenje. 

0203 - Fiskalni nadzor 2.314 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V program so se uvrščale naloge Nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v MOV. 



 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja Nadzornega odbora je bil pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s 
predpisi ter gospodarnosti porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 2.314 € 

Opis realizacije podprograma 

Nadzorni odbor je sprejel letni program nadzora, o čemer je seznanil mestni svet in župana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07,14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - Pravilnik o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-gih občinskih 
organov ter o povra-čilih stroškov (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 2/00, 1/03, 2/04 in 4/07) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljeni so bili pogoji za delo Nadzornega odbora. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljeni so bili pogoji za opravljanje funkcije Nadzornega odbora. 

300002001 - Dejavnost Nadzornega odbora 2.314 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva so bila namenjena za delovanje nadzornega odbora za izplačilo sejnin za udeležbe predsednice 
in članov na treh sejah. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na plan dela nadzornega odbora. 

4001 - URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV
 5 . 4 4 9 . 0 9 1  €  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 17.554 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema stroške plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine 
Velenje in Mestne blagajne. 

 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 17.554 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V program se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje in 
Mestne blagajne. 

 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 17.554 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje in 
Mestne blagajne. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06-ZUE) - Zakon o plačilnem prometu 
(ZPlaP-UPB3, Uradni list RS, št. 110/06, 114/06-ZUE, 131/06-ZBan-1, 102/07 in 126/07-ZFPPIPP) - Zakon o 



 

javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-
ZSPDPO) - Zakon o bančništvu (ZBan-1, Uradni list RS, št. 131/06 in 2/08) 

 

400102001 - Stroški plačilnega prometa 17.554 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne 
občine Velenje in Mestne blagajne, ki je pričela z obratovanjem v mesecu juniju 2010. Prekoračitev porabe sredstev 
predstavlja plačilo stroškov plačilnega prometa za potrebe Mestne blagajne, vsi ti stroški so bili zaračunani 
podjetjem, katerih položnice se plačujejo na Mestni blagajni in so prikazana na prihodkih. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 2.272 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sodelovanje MOV v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter 
drugimi subjekti iz tujine in sodelovanje v EU projektih. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje. 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.272 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Mestna občina Velenje sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami 
in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s 
tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, preko sodelovanja s partnerskimi 
mesti kot tudi preko projektov, ki so sofinancirani iz EU programov. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Mestna občina Velenje si prizadeva postati mednarodno prepoznavno mesto, odprto za mednarodna sodelovanja na 
različnih področjih. Skozi to dejavnost imamo možnost prenašati dobre prakse in izkušnje iz primerljivih EU mest k 
nam ter sooblikovati uspešne rešitve v MOV, promovirati Velenje po Evropi in širše ter se aktivno vključevati v 
evropske projekte. 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 2.272 € 

Opis realizacije podprograma 

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in 
institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih 
ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Mestna občina Velenje se zato aktivno 
vključuje v mednarodno sodelovanje na treh ravneh, ki so zelo povezane, to so na ravni političnega sodelovanja, 
strokovnega sodelovanja uprav ter na ravni projektov z različnimi subjekti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za delovanje MOV v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim 
omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. 
Za mednarodno delovanje MOV so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska 
okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej 
konvenciji. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOV so izvajanje promocije mesta v evropskih in svetovnih merilih; 
odpiranje vrat gospodarstvu mesta in regije; spodbujanje turističnega razvoja Velenja kot atraktivne destinacije; 
vključevanje v mednarodne projekte na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, 
varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, itd.. Za dosego 



 

omenjenih ciljev smo izvedli več aktivnosti, npr. nastopanje na mednarodnih dogodkih, organiziranje mednarodnih 
konferenc pri nas, priprava skupnih projektov s tujimi partnerji, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih 
sprejema Mestna občina Velenje, vključenost v EU projekte. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Mednarodna dejavnost Mestne občine Velenje je povezana z izvajanjem mednarodnih projektov. V letu 2010 smo se 
udeležili več mednarodnih konferenc v evropskih mestih, sodelovali pri pripravi oz. prijavi več kot 30 evropskih 
projektov, pričeli z izvajanjem 4 novih evropskih projektov, odobrenih pa je 7 novih evropskih projektov, ki se bodo 
začeli izvajati v letu 2011. 

400103001 - Mednarodni projekti 2.272 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske 
razpise oz. se v njih vključujemo. Za projekta BICY in GUTS, ki sta se začela izvajati v letu 2010, smo v skladu s 
predpisi odprli novi proračunski postavki in nanju prerazporedili sredstva iz te proračunske postavke. Sredstva na tej 
proračunski postavki so bila realizirana za udeležbo na mednarodnih konferencah. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

NRP 2010 – 2013. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 297.985 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo informatizacijo Mestne občine Velenje, tako občinske uprave kot 
neprofitnih organizacij in občanov. Cilj projekta je bil omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do 
brezplačnega dostopa do interneta, približati storitve občinske uprave, predvsem elektronsko in tako povezati 
občane in organizacije z občinsko upravo ter doseči hitrejšo, transparentno in popolno obveščenost javnosti o 
aktivnostih Mestne občine Velenje, tako občinske uprave, kot župana, podžupanov, mestnega sveta in njegovih 
organov. Področje proračunske porabe je zajemalo tudi razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki se 
ne uporablja za dejavnost občinske uprave ter objektov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Cilj porabe je bil 
omogočiti normalno obratovanje objektov in preprečitev njihovega propadanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija Mestne občine Velenje, Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi (Ministrstvo za 
informacijsko družbo, 13. 2. 2003), Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (Ministrstvo za 
informacijsko družbo, Ministrstvo za notranja zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in 
PHARE, februar 2003). 

0402 - Informatizacija uprave 21.214 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V program so se uvrščali stroški povezani z informatizacijo občinske uprave Mestne občine Velenje, ki so 
zagotavljali boljšo povezanost z občanih in približanje storitev uprave občanom in organizacijam. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil povečati informatizacijo občinske uprave in zagotoviti boljšo elektronsko 
povezanost z občani in organizacijami. 

04029001 - Informacijska infrastruktura 21.172 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram so se uvrščali stroški vzdrževanja in nakupa opreme povezane z izboljšanjem informacijske 
infrastrukture v Mestni občini Velenje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - Zakon o 
javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 



 

79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) - Pravilnik o oddaji 
javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - Občinski programi, sklepi župana 
MOV, sklepi kolegija 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Izboljšanje in nenehno dopolnjevanje in sledenje razvoju informacijske infrastrukture. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Spremljalo se je vstopanje občanov in organizacij v portal Mestne občine Velenje. Dosegel se je naraščajoči trend. 

400104001 - E - občina 21.172 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so bila porabljena za vzdrževanje spletnih strani UMV mesto 2.100 €, vzdrževanje in 
nadgradnja virtualnega otoka Second Life 7.390 €, naročnine in priključnine za WiFi mesto 172 €, nadgradnja 
povezave WiFi Paški Kozjak, WiFi točke v Cirkovcah in Wifi točke Titov trg 4.940 €, nakup in montaža 
panoramske kamere na objektu Titov trg 1, ki omogoča neposredne prenose dogodkov na Titovem trgu preko 
interneta 3.140 € ter vzdrževanje programa ODOS 3.429 €. V letu 2010 smo tudi zgradili Wifi točko na Klasirnici, 
ki pokriva dostop do brezplačnega interneta za del Pesja, južnega dela velenjskega jezera, prireditvenega prostora ob 
jezeru in v sončnem parku. Obveznost za to investicijo je prenesena v leto 2011. Zaradi navedenega in ker ni bilo 
primernih razpisov za sofinanciranje programov iz tega področja je bila poraba sredstev na tej proračunski postavki 
nižja od planirane. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in na podlagi izvedbenih projektov iz NRP. 

04029002 - Elektronske storitve 42 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram so se uvrščali stroški vzdrževanja opreme povezane z izboljšanjem elektronskih storitev v Mestni 
občini Velenje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - Zakon o 
javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) - Pravilnik o oddaji 
javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - Občinski programi, sklepi župana 
MOV, sklepi kolegija 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Izboljšanje in nenehno dopolnjevanje in sledenje razvoju elektronskih storitev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Spremljalo se je vstopanje občanov in organizacij v portal Mestne občine Velenje. Dosegel se je naraščajoči trend. 

400104002 - E - občina 42 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so bila namenjena za vzdrževanje sistema elektronskih obrazcev za občane in organizacije. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana glede na porabljena sredstva iz preteklega leta. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 276.772 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V program so se uvrščali stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi 
za delovanje občinske uprave in prostorov v lasti krajevnih skupnosti. 



 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dosežen je bil cilj porabe sredstev, s katerim se je ohranjala funkcionalnost objektov v lasti MOV in krajevnih 
skupnosti, preprečitev njihovega propadanja ter z obnovo se je povečala energetska učinkovitost objektov. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 276.772 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram so se uvrščali stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v 
uporabi za delovanje občinske uprave in prostorov v lasti krajevnih skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - ZPSPP (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in 32/00 in 102/02-
Odl. US) - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) - Uredba o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) - Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) - 
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES in 47/06-ZEN) - Pravilnik o oddaji javnih naročil, za 
katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07) - 
Občinski programi, sklepi župana MOV, sklepi kolegija 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dosežen je bil cilj porabe sredstev, s katerim se je ohranjala funkcionalnost objektov v lasti MOV in krajevnih 
skupnosti, preprečitev njihovega propadanja ter z obnovo se je povečala energetska učinkovitost objektov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Enako kot dolgoročni. 

400104003 - Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki
 8.920 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov sodnih postopkov (odvetniki, sodni izvršitelji, postavitev začasnega 
zastopnika, za sodne izvedence ipd.), stroške notarja, pravno svetovanje odvetnikov. Večina postopkov (izterjav) se 
nanaša na izterjavo dolgov, sodni postopki (tožbe) pa na nepremičnine (stanovanja, poslovni prostori). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let. 

400104004 - Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori 5.899 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje objektov in opreme v lasti MOV, razen objektov in opreme, ki so 
namenjeni za delovanje občinske uprave (Titov trg 1 in Kopališka 3). Realizirana sredstva so bila nekoliko 
prekoračena od planiranih zaradi nakupa novih objektov, ki jih je bilo potrebno zavarovati. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let. 

400104005 - Vzdrževanje objektov KS 161.201 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje objektov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. V objektu KS Kavče smo 
zaradi dotrajanosti obnovili toplotno podpostajo, v večnamenskem prostoru smo naredili armstrong strope in 
obnovili kuhinjo. Na objektu Doma krajanov Bevče s prostori gasilskega društva Bevče smo naredili toplotno 
izolirano fasado. V KS Škale smo sofinancirali obnovo prostora bivšega gostinskega lokala, kjer se je spremenila 
namembnost prostora. V KS Konovo smo zamenjali vrata na garaži s sekcijskimi dvižnimi vrati. Obnovo stropov 
smo naredili tudi v MČ LB zahod z izdelavo armstrong stropov in zamenjavo svetil. V KS Paka smo pomagali s 
sofinanciranjem opreme. V večnamenskem domu KS Pesje s prostori gasilskega društva Pesje smo obnovili 



 

sanitarije. V KS in MČ, kjer so krajani sami obnavljali svoje prostore, smo pomagali z različnim gradbenim 
materialom. V KS Paka pri Velenju smo v letu 2009 začeli z obnovo prostorov v objektu stare osnovne šole, 
sofinancirali gradbena dela na objektu, ter sofinancirali ureditev okolice. V letu 2010 smo poravnali obveznosti do 
izvajalcev del, prav tako smo imeli stroške s pridobivanjem uporabnih dovoljenj in odpravo pomanjkljivosti. Za 
gradbeni nadzor obnove smo imeli sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. Za izgradnjo novega večnamenskega 
objekta v KS Podkraj smo naročili izdelavo projektne dokumentacije. Projekt IDP je bil plačan v letu 2010. Za 
potrebe projektiranja večnamenske dvorane smo naročili geodetski načrt s certifikatom za potrebe PGD in 
geotehnično poročilo. Realizirana sredstva so nižja od planiranih, ker smo z aneksi podaljšali rok izdelave projektne 
dokumentacije za izgradnjo večnamenskega objekta v KS Podkraj. Ostanek stroškov za izdelavo projektne 
dokumentacije bo plačan v letu 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte KS in MČ. 

400104006 - Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov 100.752 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV ter za pokrivanje stroškov obratovanja 
teh prostorov (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave): čiščenje 5.891 eur, varovanje 3.795 eur, elektrika 
11.970 eur, ogrevanje 5.893 eur, voda in komunalne storitve 2.786 eur, odvoz smeti 3.693 eur, vzdrževanje, 
upravljanje in manjša vzdrževalna dela 27.298 eur, sanacija sanitarij v kleti Šaleške 19 a, sanacija ogrevanja, elektro 
instalacij in ureditev knaufa v mansardi Starega trga 19. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte in stroškov obratovanja glede na 
predhodno leto. 

400104008 - Odškodnine 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker ni prišlo do odškodnin, sredstva niso bila porabljena. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena minimalno, le v toliko, da je proračunska postavka odprta. Sredstva se ob morebitni 
izgubljeni tožbi prerazporejajo iz sredstev proračunske rezervacije. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 3.006.397 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za večino 
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih 
zadev. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija Mestne občine Velenje. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 3.006.397 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Zagotavljali so se materialni, strokovni in prostorski pogoji za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Prizadevali smo se za zmanjšanje stroškov delovanja občinske uprave. Koncentracija zaposlenih občinske uprave na 
enem mestu – Titov trg 1. V letu 2010 se je Davčni urad RS izselil iz objekta Titov trg 1. 



 

06039001 - Administracija občinske uprave 2.873.482 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram so se uvrščali vsi stroški za delovanje občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7,Ur.l. RS, št. 95/07, 10/08, 17/08) - Zakon o razmerjih plač 
v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 
86/99-odl. US, 98/99 in 56/02 ) - Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 
(Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 71/06, 62/07 in 19/08) - Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list 
RS, št. 63/07) - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 22/01 in 64/01) - Zakon o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih - ZPSPP (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in 32/00 in 102/02-Odl. US) - Zakon o 
lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 
51/06 in 117/06-ZdavP-2,) - Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06 
in 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07) - Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 
izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 109/07, 7/08 in 23/08) - Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 84/07 in 94/07) - Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) - Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 
69/03, 18/04-ZVKSES in 47/06-ZEN) - Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega 
razpisa z dne 21.03.2007 - Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
(Uradni list RS, št. 72/2002) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07) - Kolektivna pogodba za 
negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunski sredstev naravnana na 
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo v vzpostavitvijo notranjih kontrol. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Dosežen je bil glavni izvedbeni cilj, to je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje 
zastavljenih ciljev se je merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave. Iz opravljene ankete in iz 
knjige pritožb in pohval je razvidno, da so uporabniki storitev občinske uprave zadovoljni s storitvami občinske 
uprave. 

400106001 - Plače 2.316.051 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač za direktorico občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi, 
izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, za nadurno delo, druge 
izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči) ter izdatke za prispevke, 
davek na prejemke ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za 92 zaposlenih. Zaradi neizplačila delovne 
uspešnosti zaposlenim in z restriktivno politiko zaposlovanja v upravi je bilo na tej postavki porabljenih manj 
sredstev od planiranih. Preostanek sredstev je bil namenjen za projekt počitniškega dela »Čisto moje Velenje«, kjer 
je bilo zaradi splošne gospodarske krize udeleženih veliko več otrok kot smo načrtovali. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, Navodil za pripravo proračunov 
Mestne občine Velenje za leti 2009 in 2010 ter Kvantitativnih izhodišč za pripravo proračunov MOV za leti 2009 in 
2010. Upoštevana je bila letna rast plač 2 %, višina regresa za letni dopust 724,36 EUR, solidarnostna pomoč 611,14 
EUR, jubilejna nagrada: 10 let 305,57 EUR, 20 let 458,35 EUR in 30 let 611,14 EUR, regres za prehrano med 
delom3,83 EUR ter delovna uspešnost v višini 2 % skupne mase osnovnih plač. 

400106002 - Pisarniški in splošni material in storitve, poštne storitve 74.580 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov pisarniškega materiala ter poštnih storitev za delovanje občinske 
uprave. Nižja poraba se kaže v varčevanju pri porabi pisarniškega materiala, nekaj računov pa je bilo plačanih v letu 
2011. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106003 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 10.999 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo časopisov, revij in strokovne literature za potrebe občinske uprave. Poraba je 
bila višja od planirane zaradi nabave večjega števila strokovne literature ob pogostih spremembah zakonodaje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106004 - Reprezentanca uprave 1.482 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo reprezentance, večji del stroškov prestavljajo cvetlični aranžmaji ob različnih 
dogodkih v občinski stavbi ter sanacijo lončnic v objektu Titov trg 1. Zaradi varčevanja na tem področju je bila 
poraba manjša od planirane. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106005 - Zalozniške, tiskarske, oglaševalske, prevajalske storitve, 
fotokopiranje 2.379 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tisk raznih gradiv, objav razpisov ter stroškov fotokopiranja (predvsem barvnega in 
večjih formatov) za potrebe občinske uprave. Manjša poraba se kaže ob tem, da smo na tem področju z varčevalnimi 
ukrepi uspeli znižati stroške. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106006 - Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme 116.943 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za naročnine na spletne programe, nakup licenc, nakup, nadgradnje in namestitve 
programske opreme; program za vodenje stanovanj, finančno poslovanje, dokumentno poslovanje, vodenje pogodb, 
program za potne naloge, vzpostavitev in delovanje SMS obveščanja o delovanju poštnega strežnika MOV, 
antivirusna licenca, oprema za vzpostavitev omrežja v Vili Bianca, vpogledi v program GVIN in TFL, uporaba 
digitalnih potrdil; najemnine za dostop do spleta, uvajanje aplikacij za skupne funkcije preko CVI ter nakup, 
nadgradnja in vzdrževanje specialnih aplikacij kot je postavitev in vzdrževanje projekta SharePoint Team Server, 
postavitev in vzdrževanje virtualnega sveta Velenje skozi čas, podaljšanje programske opreme - VMWare ter 
vzdrževanje programske opreme na serverjih in osebnih računalnikih. Vzdrževanje odprtega brezžičnega omrežja po 
centru MO Velenje. Zaradi varčevanja nismo podaljšali pogodbe o vzdrževanju informacijskih sistemov z zunanjimi 
izvajalci ampak smo vzdrževanje začasno izvajali s pogodbenim delom le v nujnem obsegu brez posodabljanj. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov iz narčta informatizacije. 

400106007 - Telekomunikacijske storitve 50.735 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov uporabe telefonov, krs ter internetnih povezav. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106008 - Posebni material in storitve 2.510 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za za izdelavo ključev, servise ključavnic in za nabavo drugih manjših posebnih 
materialov, potrebnih za delovanje uprave. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov za nabave. 

400106009 - Prevozni stroški in storitve 10.893 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za prevozne stroške najetih prevoznih sredstev za prevoz oseb, materiala in opreme. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106010 - Vzdrževanje službenih vozil 16.526 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov uporabe šestih službenih vozil (vzdrževanje, gorivo, zavarovanje, 
registracija). Nekaj računov pa se je plačalo v letu 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106011 - Službena potovanja 14.244 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izdatke za službena potovanja zaposlenih (nočitve, kilometrine, cestnine, dnevnice). 
Zaradi varčevanja smo omejili službena potovanja in je zaradi tega tudi nekoliko nižja poraba od planirane. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe bila je določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106012 - Strokovno izobraževanje zaposlenih 14.669 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih, kot so seminarji in posveti, 
povrnitev stroškov študija ob delu zaposlenim, s katerimi so sklenjene pogodbe o šolanju, strokovni izpiti in tečaji 
(izpit iz ZUP-a), ter stroški dijakov in študentov, ki jim Mestna občina Velenje omogoči opravljanje obvezne prakse. 
Zaradi varčevanja smo se omejili na strokovno izobraževanje, ki je bilo nujno potrebno za izvedbo nalog, zaradi 
tega je bila tudi poraba sredstev nižja od planirane. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106013 - Delo zunanjih sodelavcev 70.909 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov dela zunanjih sodelavcev na različnih projektih: svetovanje ravnanje 
z odpadki za občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in Velenje 13.480 € za kar smo od občin dobili povračilo, 



 

računalniško izobraževanje in upravljanje z intranetom 5.921 eur, refundacija plače natakarja in delavca na modrih 
conah 20.589, študentska dela za pomoč v upravi 4.803 eur, brezplačno pravno svetovanje za občane 18.360 eur, 
strokovna pomoč pri izvedbi socialnih programov za občane 2.363 € ter obvezno finančno svetovanje pri najemnju 
posojil po pravilniku o postopkih zadolževanja občin ter finančno svetovanje ob prenosu komunalne infrastrukture 
5.400 €. Ker smo ocenili, da občani Mestne občine Velenje v času gospodarske krize potrebujejo več pomoči pri 
pravnem svetovanju smo uvedli brezplačno pravno svetovanje za občane MOV, vse tri občine pa smo potrebovale 
tudi zunanjo pomoč pri urejanju področja odpakov, kar pa tudi predstavlja prekoračitev na tej proračunski postavki. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106014 - Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, 
varstvo pri delu 16.224 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov nezgodnega zavarovanja zaposlenih za primer poškodbe pri delu, 
zavarovanja pravne zaščite zaposlenih v občinski upravi, župana in članov sveta, preventivnih zdravstvenih 
pregledov, tečajev in izpitov iz varstva pri delu, plačilo stroškov pooblaščeni organizaciji za izvajanje določenih 
nalog iz varstva pri delu ter cepljenje proti gripi in klopnemu meningitisu. Zaradi plačila računov iz leta 2010 je bila 
realizacija višja od plana. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta in ocene stroškov za preventivne zdravstvene 
preglede. 

400106015 - Revizije 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MO Velenje ima organizirano lastno notranje revizijsko službo. Sredstva so bila planirana predvsem za najem 
morebitnega zunanjega strokovnjaka, kot pomoč pri določenih strokovnih vprašanjih, vendar se tekom leta ni 
pojavila potreba po takšnem angažiranju. Zato porabe ni bilo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov. 

400106016 - Drugi materialni stroški 3.232 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo drugih materialnih stroškov za delovanje občinske uprave, okvirjanje slik ter 
stotinske izravnave pri obračunu DDV. Realizirana sredstva so višja od planiranih, ker smo v letu 2010 okvirili 30 
kom umetniških slik iz depoja Galerije Velenje in jih obesili po poslovnih prostorih v lasti MOV, tako smo 
zagotovili, da so umetnine na ogled širši javnosti. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106017 - Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1 98.995 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Titov trg 1: čiščenje 41.080eur, varovanje 
18.032eur, električna energija 16.761 eur, ogrevanje in hlajenje 12.374 eur, voda in komunalne storitve 1.170 eur, 
odvoz smeti 2.960 eur ter drugi stroški obratovanja in vzdrževanja (drobni material, servis dvigala, pleskanje, 
čiščenje dimnih naprav, pregled javljalcev požara, deratizacija, dezinsekcija) 6.615 eur. Stroški obratovanja 
prostorov Titov trg 1 so bili preseženi od planiranih zaradi izselitve Davčnega urada Velenje in priselitve občinskih 
javnih uslužbencev v ta objekt. Del stroškov je DURS povračala.. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106018 - Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3 21.898 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Kopališka 3: čiščenje 8.113 eur, varovanje 601 
eur, električna energija 5.211 eur, ogrevanje 5.849 eur, voda in komunalne storitve 1.215 eur ter odvoz smeti v višini 
907 eur. Zaradi varčevanja in zaradi prenosa plačil v leto 2011 je bila realizacija nižja od plana. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106019 - Počitniške kapacitete 30.211 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje objektov, vzdrževanje opreme, nakup opreme ter ostale odhodke, ki 
nastajajo v tej dejavnosti: čiščenje 8.309 eur, električna energija 2.610 eur, voda in komunalne storitve 1.402 eur, 
odvoz smeti 1.621 eur, nakup pohištva 5.541 eur, vzdrževanje, drobni material in drobna oprema 1.937 eur, telefon, 
internet in KTV 288 eur, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 861 eur, hišnik in turistična taksa 7.774 eur. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta in ocene vlaganj iz NRP. 

400106026 - Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z uporabo Zakona o sistemu plač, so bili javni uslužbenci prevedeni v plačne razrede. Skladno z zakonom se zbirajo 
namenska sredstva na posebni postavki proračuna, ki se prenašajo iz leta v leto. Nujno je ta del neporabljenih 
sredstev ohraniti tako, da jih bo možno uporabiti, ko se nesorazmerja med osnovno plačo višjega plačnega razreda in 
osnovno plačo plačnega razreda, v katerega so uvrščeni javni uslužbenci s prevedbo, odpravijo. V planiranih 
sredstvih so upoštevani zneski iz prejšnjih let, kot rezervacija. Plačna nesorazmerja so bila z zakonom zamrznjena in 
v letu 2010 niso bila izplačana. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na izračun za odpravo nesorazmerij in je prestavljala še preostale tričetrtine 
sredstev potrebnih za odpravo nesorazmerij. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 132.915 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram so se uvrščali vsi stroški za ureditev in vzdrževanje objektov namenjenih za delovanje občinske 
uprave, nakup in vzdrževanje strojne računalniške opreme, pohištva ter nabava in vzdrževanje drugih manjših 
osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - ZPSPP (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in 32/00 in 102/02-
Odl. US) - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije - Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 14/07) - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) - 
Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02) - Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES in 
47/06-ZEN) - Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - 
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002) 
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07) 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dosežen je bil dolgoročni cilj, s katerim smo si zastavili kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba 
proračunski sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To smo zagotavljali z 
vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je bil tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. 
Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije pa je tudi občinska uprava sledila tem trendom, da je lahko delovala in 
da je njeno delo bilo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. S 
porabljenimi sredstvi se je uresničeval tudi ta cilj. Hkrati pa se je s porabo sredstev iz tega podprograma izboljšala 
funkcionalnost in energetska učinkovitost objektov namenjenih delovanju občinske uprave. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih ciljev se je 
merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave. Iz opravljene ankete in iz knjige pritožb in pohval je 
razvidno, da so uporabniki storitev občinske uprave zadovoljni s storitvami občinske uprave. 

400106020 - Najemnine in zakupnine 10.067 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo najemnin za najete fotokopirne stroje za potrebe občinske uprave ter za najete 
pitnike za potrebe obiskovalcev v objektih občinske uprave. Realizirana sredstva so bila nižja od planiranih, ker smo 
z javnim razpisom zamenjali izvajalca za najem fotokopirnih strojev in smo s tem znižali stroške najemnin, za enako 
kvaliteto in ob večjem številu najetih strojev. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov za plačilo najemnin za najete stroje. 

400106021 - Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje 
uprave 5.611 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekta in opreme v objektih Titov trg 1 in Kopališka 
3. Sredstva so bila prekoračena, ker smo zavarovali dodatne rizike in smo zaradi izselitve Davčne uprave Velenje iz 
objekta Titov trg 1 v celoti krili stroške zavarovanja objekta. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400106022 - Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1 16.058 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje objekta: nakup žaluzij, lamelnih zaves, pleskanje, predelava 
predelnih sten, popravilo notranjih kamnitih stopnic, obnova parketa v II. in III. nadstropju ter nabava gasilnih 
aparatov. Zaradi varčevanja nismo izvedli obnove sejne dvorane, za naročeno izdelavo projektov obnove sejne 
dvorane pa še nismo prejeli računa. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in obnovitvenih del iz NRP. 

400106023 - Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme 65.283 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške opreme. Oprema, ki smo jo kupili: strežnik (1 
kosa), elektroenergetska zaščita za strežnik (1 kos), podatkovna polja za strežnik, pomnilniki za strežnike, omrežno 
stikalo (1 kos), namizni računalniki (37 kosov), monitorji (15 kosov), optični čitalnik za sprejem vhodne pošte (1 
kos), periferna oprema (tipkovnice, miške, digitalni fotoaparati), prenosniki (11 kosov), oprema za ozvočenje z 
video mikserjem za sejno dvorano, oprema za testiranje prehoda sistema Win 7, servisiranje tiskalnikov, projektor (1 
kos), optični pretvorniki za zaključevanje optike po stavbi MOV; nakup kompletne strojne opreme za dva delovna 
mesta za vzpostavitev delovanja mestne blagajne. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme iz načrta nabav. 

400106024 - Nabava in vzdrževanje druge opreme 32.521 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za nakup rabljenega pohištva Davčnega urada Velenje, nabavo pisarniških stolov, 
ureditev otroškega kotička v avli, nakup prenosnih telefonov, nakup predalnikov za mestno blagajno in drugih 
manjših osnovnih sredstev. Zaradi varčevanja nismo nabavili novega službenega vozila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme iz načrta nabav. 

400106025 - Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3 3.374 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo protiprašnega talnega premaza skladišča za potrebe skladiščenja hrane 
Rdečega križa. Zaradi varčevanja smo izvedli samo najnujnejšo sanacijo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 470.266 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Sredstva tega področja so bila namenjena za: - financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot 
in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v MO Velenje (enota za prvo pomoč, tehnično 
reševalne enote, službe za podporo, službe za vzdrževanje zaklonišč, poverjenike za Civilno zaščito, sektorskih 
štabov in štab Civilne zaščite MO Velenje). - organizacijo in izvedbo demonstracijskih in operativnih vaj zaščite in 
reševanja, - intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, - nadomestil plač članov štabov, organov, enot in služb za 
zaščito, reševanje in pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah, - sofinanciranje operativnih 
sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje (na podlagi 73. člena Zakona 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS, št. 64/94) je MO Velenje sklenila pogodbo o opravljanju 
nalog zaščite in reševanja, ki poleg vsebine, obsega in načina opravljanja nalog ZIR določajo tudi sofinanciranje 
delovanja. Pogodbe so sklenjene s podjetji ANDREJC, PUP in PREMOGOVNIKOM Velenje, ter potapljaškim 
društvom, jamarskim društvom, taborniki, alpinisti ter radioamaterji, - vzdrževanju opreme za zaščito in reševanje in 
nakupu nove, - vzdrževanju zaklonišč, - vzdrževanju in servisiranju sistema javnega alarmiranja, - zagotavljala so se 
sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 
in pomoč in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje, - sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske 
zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, - vzdrževanju gasilskih domov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija Mestne občine Velenje. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 470.266 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč je pomenila pripravo sistema na izredne dogodke. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in 
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. 



 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 35.938 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram so se uvrščali stroški za nakup opreme in vzdrževanje sistema zaščite in reševanja opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja, sredstva zvez ter civilne obrambe. V podprogram so se uvrščala tudi sredstva za 
delovanje društev, ki so vključena v sistem zaščite in reševanja, brez gasilskih društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 102/07), - Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, Uradni list RS, št. 51/06), - Zakon o obrambi (Zobr-UPB1, Uradni list RS, št. 
103/04, 138/04- sklep US in 53/05- sklep US), - Zakon o materialni dolžnosti (Uradni list RS, št. 87/01) - Zakon o 
lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije - Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05) - Zakon o državni 
upravi (ZDU-1-UPB4, Uradni list RS, št. 113/05, 89/07- odl. US in 126/07-ZUP-E) - Uredba o prenosu nalog 
zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 58/92) - Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, 
št. 34/06) - Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 
105/07) - Uredba o obrambnih načrtih (Uradni list RS, št. 11/04), - Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in 
usposabljanje CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96 in 22/99) - Pravilnik o 
oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - Odlok o varnostnih ukrepih 
na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 49/92 in 30/03) - Navodilo za izvajanje posebnih ukrepov (Uradni list 
RS, št. 38/93) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot 
zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci so se kazali na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. Vse sile so se ob aktiviranju zelo dobro izkazale, pokazale 
so svojo dobro usposobljenost in dobro opremljenost. 

400107001 - Civilna zaščita 29.455 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za delovanje štaba Civilne zaščite, predvsem za sejnine, pogodbene obveznosti z društvi 
(jamarji, alpinisti, potapljači, radioamaterji, taborniki) in organizacijami, ki so vključene v Civilno zaščito MO 
Velenje (Podjetje za urejanje prostora d.d., ANDREJC d.o.o. in Inštitut za ekološke raziskave ERICO). Del sredstev 
smo namenili društvom pri sofinanciranju nakupa zaščitno reševalne opreme. Za učinkovito delovanje sistema 
zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah je potrebno predhodno člane enot usposobiti in ustrezno 
opremiti v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje. 
V ta namen smo v letu 2010 dokupili osebno zaščitno opremo za sektorske štabe Civilne zaščite MO Velenje. Prav 
tako moramo po zakonodaji usposobljenost ekip preverjati v zaščitno- reševalnih vajah. V mesecu maju 2010 smo z 
ekipo za prvo medicinsko pomoč sodelovali na regijskem preverjanju znanja, za kar smo jih poprej usposobili in 
dokupili reševalno opremo. Sredstva so bila porabljena tudi za pokrivanje stroškov zaščitno reševalne vaje v mesecu 
oktobru, mesecu požarne varnosti, z izvedbo občinske reševalne vaje. Za štiri gasilce reševalce smo poravnali 
refundacijo osebnega dohodka za čas, ko so sodelovali v reševanju oz. gašenju požara. V treh zakloniščih v lasti MO 
Velenje smo opravili tehnični kontrolni pregled. V zaklonišču na Cesti Bratov Mravljak 1, smo zaradi kondenziranja 
sten naredili sanacijo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Za učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah je potrebno predhodno 
člane enot usposobiti in ustrezno opremiti v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite in vsakoletnim 
programom štaba CZ MO Velenje. V ta namen smo v letu 2009 del članov sektorskih štabov opremili z osebno 
zaščitno opremo. Prav tako moramo po zakonodaji usposobljenost ekip preverjati v zaščitno- reševalnih vaja, zato je 
bila v mesecu oktobru 2009 izvedena občinska reševalna vaja. 



 

400107002 - Opazovanje, obveščanje, alarmiranje 1.293 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje občinskega sistema za obveščanje in alarmiranje (enkratni letni pregled 
siren in odprava napak na sistemu). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta. 

400107003 - Sredstva zvez 1.677 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva zvez so bila porabljena za nakup dveh ročnih digitalnih radijskih postaj za potrebe CZ. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

  Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta ter oceno stroška nabave. 

400107004 - Civilna obramba 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila porabljena.   

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena minimalno, le v toliko, da je proračunska postavka odprta in bi se aktivirala v 
primeru izrednih dogodkov. 

400107013 - Dotacije za delovanje (najemnine) 3.514 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za delovanje Jamarskega kluba Velenje in Radio kluba Hinko Košir. Sredstva 
predstavljajo brezplačno najemnino, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje društev in se pobota s 
prihodki iz postavke Najemnine – zavodi, klubi, društva. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na zneske določene v pogodbah o najemu in sofinanciranju delovanja društev. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 434.328 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram so se uvrščali stroški za potrebe delovanja požarne varnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 102/07), - Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, Uradni list RS, št. 51/06), - Zakon o obrambi (Zobr-UPB1, Uradni list RS, št. 
103/04, 138/04- sklep US in 53/05- sklep US), - Zakon o materialni dolžnosti (Uradni list RS, št. 87/01) - Zakon o 
lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 14/07-ZSPDPO in 27/08-odl. US) - Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) - Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije - Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05) - Zakon o državni 
upravi (ZDU-1-UPB4, Uradni list RS, št. 113/05, 89/07- odl. US in 126/07-ZUP-E) - Uredba o prenosu nalog 
zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 58/92) - Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, 
št. 34/06) - Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 
105/07) - Uredba o obrambnih načrtih (Uradni list RS, št. 11/04), - Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in 
usposabljanje CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96 in 22/99) - Pravilnik o 
oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007 - Odlok o varnostnih ukrepih 
na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 49/92 in 30/03) - Navodilo za izvajanje posebnih ukrepov (Uradni list 
RS, št. 38/93) 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot 
zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. Vse sile so se ob aktiviranju izkazale za dobro usposobljene 
in opremljene. 

400107005 - Gasilska zveza Velenje 13.600 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Šaleške doline (financiranje skupnih 
programov, izobraževanje, tekmovanja) ter sofinanciranje zaposlitve strokovnega delavca v Gasilski zvezi Šaleška 
dolina, skupaj z Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov. 

400107006 - Društvena dejavnost 1.050 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje tekmovanja mladine za pokal Mestne občine Velenje, srečanju gasilk 
Gasilske zveze, srečanju starejših gasilcev ob zaključku leta in sofinanciranju strokovne ekskurzije. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov. 

400107007 - Požarna varnost 7.274 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje popravila gasilskih cistern (GVC) v PGD Vinska Gora, PGD Pesje, 
PGD Škale in PGD Šentilj, ter zdravniške preglede operativnih članov PGD. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo nalog. 

400107008 - Požarni sklad 77.201 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenska in so pridobljena iz požarnih premij, ter v skladu s pogodbo, ki ureja razporejanje s sredstvi 
požarnega sklada na osnovi predpisane kategorizacije PGD. Namenjena so bila za vzdrževanje gasilske tehnične 
opreme, goriva in maziva, izobraževanje in tekmovanja članov gasilskih društev, zavarovanje operativnih članov 
PGD, gasilske opreme in gasilskih domov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na oceno pridobljenih sredstev iz požarnih premij glede na preteklo leto. 

400107009 - Poklicno gasilsko jedro 256.994 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za financiranje plač zaposlenih v poklicnem gasilskem jedru (deset poklicnih gasilcev), 
za izplačilo letnega regresa ter plačilo 30 % plače dveh javnih delavcev. Odstopanje med sprejetim in realiziranim 
proračunom predstavlja uskladitev plač v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, saj je bil proračun za 
leto 2010 sprejet v letu 2008 ter zagotavljanja dodatnih sredstev za izvajanje programa javnih del, sofinanciranih s 
strani Zavoda RS za zaposlovanje. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na potrebna sredstva za plače desetih zaposlenih gasilcev ter na oceno rasti 
plač. 

400107010 - Nakup gasilskih vozil 20.870 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave malega tehničnega vozila za gasilsko društvo Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

  Višina sredstev je bila določena glede na dogovor iz dolgoročnega načrta nabave orodnih vozil. 

400107011 - Vzdrževanje gasilskih domov 29.967 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnove gasilskih domov. V letu 2010 smo sofinancirali obnovo v PGD 
Škale, PGD Bevče, PGD Šalek in PGD Šentilj. V PGD Škale smo sofinancirali sanacijo skupnih prostorov, v PGD 
Bevče smo sofinancirali izvedbo toplotno izolirane fasade, v PGD Šalek smo obnovili toplotno podpostajo in v PGD 
Šentilj sofinancirali zamenjavo stavbnega pohištva. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na oceno višine stroškov obnov. 

400107012 - Nakup gasilske opreme 27.373 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je nadaljevala 
nabava skupne in osebne zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih 
letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 70-80 % gasilcev 
po kategorizaciji. V letu 2010 smo nabavili osebno zaščitno opremo (zaščitna obleke, čelade, čevlji, rokavice) in 
izolirnih dihalnih aparatov, ki so danes najbolj potreben kos skupne zaščitno-reševalne opreme. 

Kupili smo tovorno prikolico in jo opremili z opremo za črpanje vode (potopna črpalka in cevi). Prikolica je 
nabavljena kot skupna oprema vsem PGD in se nahaja v PGD Škale. 

Tovornim vozilom v PGD Velenje smo zamenjali pnevmatike. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

  Višina sredstev je bila določena glede na oceno višine stroškov nabav. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 132.820 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Sredstva tega področja so bila namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih 
del in zaposlitvenih programov, ki jih razpisuje Zavod za zaposlovanja RS. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 132.820 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Z izvajanjem tega programa smo vzpodbudili povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb in težje 
zaposljivih kategorij brezposelnih ter smo izvajali nove programe v javno dobro. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb in težje zaposljivih kategorij brezposelnih 
ter izvajati nove programe v javno dobro. V letu 2010 smo tako zaposlili 12 brezposelnih oseb. 



 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 132.820 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram so se uvrščali stroški za plače in druge stroške v zvezi z delom za zaposlene na programu javnih del 
in zaposlitvenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07, 10/08 in 17/08), - Zakon o 
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, odl.US, 
št. 13/95, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99 in 98/99 in 56/02) - Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 
63/07) - Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 79/06-ZZZPB-F, 46/07 – odl. US in 103/07) - 
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 
48/01, 61/05, 71/06, 62/07 in 19/08) - Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in 
spremembe) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Enako dolgoročnim. 

400110001 - Javna dela - Uprava MOV 119.662 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunsko postavko Javna dela je zajemal tisti del izdatkov, ki jih v sodelovanju z Republiškim zavodom za 
zaposlovanje prejemajo zaposleni preko javnih del v MO Velenje. V letu 2010 smo preko razpisa Zavoda za 
zaposlovanje prejeli sofinanciranje programov za 10 brezposelnih oseb. Zavod za zaposlovanje RS je sofinanciral 70 
% bruto plače zaposlenih, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela ter zdravniške preglede v programih: 
»Urejanje in vzdrževanje javnih površin« (zaposlena 2 delavca), »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« 
(zaposlena 2 delavca). Zavod za zaposlovanje RS je sofinanciral 100 % bruto plače zaposlenih, regres za prehrano, 
prevoz na delo in iz dela ter zdravniške preglede v programih: »Urejanje in vzdrževanje javnih površin«(zaposleni 3 
delavci), »Pomoč pri izvajanju programov za mlade« (zaposlena 2 delavca), »Pomoč pri razvoju in pospeševanju 
turizma« (zaposlen 1 delavec). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila ocenjena za 18 zaposlenih, v primeru, da se pridobi sofinanciranje s strani Zavoda za 
zaposlovanje. S strani Zavoda za zaposlovanje smo pridobili sofinanciranje za 10 zaposlenih. 

400110002 - Zaposlitveni programi 13.158 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MO Velenje je bila kot izvajalec programa spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010 
izbrana na osnovi javnega razpisa. Namen programa je bil izboljšati pogoje vstopa na trg dela in povečati odliv 
brezposelnih oseb v zaposlitev s spodbujanjem subvencioniranega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih. Odobren 
je bil program "Mestna blagajna" za dve zaposleni delavki. Izbrani kandidatki sta bili vključeni v enomesečno 
usposabljanje ter subvencioniranje zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, to je oseb, ki so bile več kot 12 
mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci 
oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja. Upravičeni stroški iz tega programa so stroški 
predhodnega zdravniškega pregleda za vsakega udeleženca, usposabljanja in subvencija za zaposlitev v višini 
15.000,00 EUR za vsako realizirano zaposlitev, torej skupno 30.000,00 EUR. Ta sredstva so bila nakazana. Prav 
tako so bila nakazana sredstva za zdravniški pregled v višini 145 €. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila ocenjena za dva zaposlena, v primeru, da se pridobi sofinanciranje s strani Zavoda za 
zaposlovanje in ESS. 



 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 44.214 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Mestna občina Velenje se strateško usmerja k spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. 
Poslanstvo občine je v pripravi, prijavi in implementaciji projektov oz. ukrepov za povečanje energetske 
učinkovitosti javnih zgradb, katerih lastnik je občina ter v spodbujanju občanov, uporabnikov javnih zgradb in 
upravljavcev k varčnejši rabi energije ter uvajanju novih sistemov za pridobivanje »zelene« energije. Dokaz, da je 
občina uspešna pri doseganju svojega poslanstva, je tudi nagrada za najbolj energetsko učinkovito občino med 
mestnimi občinami, ki smo jo prejeli v letu 2010 na natečaju En.občina 010 ter zmaga na natečaju Najbolj zelena 
občina 2010. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004, - Operativni 
program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003, - Energetski zakon 
(Uradni list RS, št. 26/05), - Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 
2013, - Novelacija energetske zasnove občine Velenje, december 2004. 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
 44.214 € 

Opis realizacije glavnega programa 

S programom smo v občini spodbujali rabo obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju, 
izvajali osveščevalno izobraževalne dogodke na področju OVE in URE, izvajali energetsko svetovanje 
predstavnikom javnih stavb, spodbujali rabo energetsko učinkovitih in okolju prijaznih naprav, povečali energetsko 
učinkovitost v javnih stavbah, spodbujali izvajanje zelenih javnih naročil. V sklopu programa smo sofinancirali 
evropske projekte na področju OVE in URE. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Z izvedbo programa pričakujemo povečano uporabo obnovljivih virov v javnem in zasebnem sektorju (fotovoltaika, 
biomasa, vetrna energija…), kontinuirane izobraževalne dogodke za javni in zasebni sektor ter povečana 
osveščenost vseh akterjev, vzpostavljeno brezplačno energetsko svetovanje za javni sektor, povečan delež 
energetsko učinkovitih in okolju prijaznih naprav v javnih stavbah ter kontinuirano vključevanje MOV v Evropske 
projekte na področju energetske učinkovitosti. 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 44.214 € 

Opis realizacije podprograma 

Mestna občina Velenje spodbuja rabo obnovljivih virov energije v javnem in zasebnem sektorju iz različnih virov 
energije (fotovoltaika, biomasa, vetrna energija, ..). v sklopu podporograma smo izvajali osveščevalno izobraževalne 
dogodke na področju OVE za projektante, izvajalce in končne uporabnike (javni in zasebni sektor). Aktivnosti so 
bile usmerjene v spodbujanje projektantov, k povečani uporabi okolju prijaznih rešitev (OVE) pri izdelavi projektov, 
implementaciji ukrepov OVE v javne stavbe ter sofinanciranje ukrepov OVE skozi EU projekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Kyotski protokol; - Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP); - Resolucijo o nacionalnem 
programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO); - Zelena knjiga o energetski učinkovitosti ali Narediti več z manj 
(Energy Efficiency or Doing More With Less), Bruselj, 22.6.2005, KOM(2005); - Zelena knjiga Evropska strategija 
za trajnostno, konkurenčno in varno energijo (A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy; 
- Bela knjiga O obnovljivih virih in evropski strategiji (Renewable energy: White Paper laying down a Community 
strategy and action plan); - Energetski zakon; - Novelacija energetske zasnove občine Velenje, december 2004. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Kot dolgoročen cilj smo si zastavili povečan delež OVE v javnem in zasebnem sektorju, - Kontinuirani 
izobraževalni procesi, - Povečana uporaba OVE pri novogradnjah, - Povečan delež OVE vgrajen v javnih stavbah, - 
Promocijski, izobraževalni in demostracijski EU projekti na področju OVE. 



 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj: implementirati ukrepe OVE in URE v javne zgradbe Kazalnik: število vključenih javnih zgradb (ciljna 
vrednost 3). Doseženo: 5 Cilj: povečati promocijo OVE in URE Kazalnik: število projektov za osveščanje 
prebivalcev o OVE in URE (ciljna vrednost 1). Cilj je presežen - v letu 2010 so izšle 4 številke časopisa Sinenergija 
(KSSENA) Kazalnik: število dogodkov o osveščanju prebivalcev o OVE in URE (cilja vrednost 4). Cilj je dosežen – 
izvedene so bile 4 konference oz. seminarji. Cilj: ugotoviti energetsko stanje javnih zgradb Kazalnik: število 
opravljenih energetskih pregledov javnih zgradb (ciljna vrednost 10). Cilj je v celoti dosežen. Cilj: pripraviti 
investicijske dokumente za investicijsko sanacijo javnih zgradb Kazalnik: število pripravljenih investicijskih 
dokumentov (ciljna vrednost 10). Cilj je delno dosežen (5). 

400112002 - Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija
 36.575 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila realizirana za financiranje delovanja javnega zavoda KSSENA. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta. 

400112005 - LIFE + Sončni park 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Sončni park smo že v letu 2008 prijavili za sofinanciranje v okviru programa LIFE +, vendar projekt ni bil 
odobren. Ponovno smo ga v letu 2009 prijavili na program Centralna Evropa, kjer je bil zavrnjen. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Predlog pravice porabe je bil določen glede na oceno vrednosti izvedbe projekta. 

400112006 - Dotacije za delovanje (strokovne storitve) 3.993 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so realizirana za delovanje zavoda KSSENA. Sredstva predstavljajo brezplačno najemnino, ki jo Mestna 
občina Velenje namenja za delovanje društev in zavodov in se pobota s prihodki iz postavke Najemnine – zavodi, 
klubi, društva. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta. 

400112007 - GUTS 3.645 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt GUTS se je pričel v marcu 2010, zato smo na osnovi sklepa odprli novo proračunsko postavko, na katero 
smo sredstva prerazporedili iz postavke Mednarodnih projektov. 

 

V letu 2010 smo partnerji projekta GUTS ustanovili predvidena politična in strokovna telesa – Political Board, 
Expert Panel. Ustanovili smo RSP – regionalno strateško platformo z deležniki iz MOV ter sooblikovali podatkovno 
bazo PTRC (Public Transport Resource Centre).  Izvedli smo tudi več promocijskih aktivnosti na lokalni ter 
nacionalni ravni. Delegacije projektnih sodelavcev iz MOV so se udeležile več mednarodnih dogodkov v sklopu 
projekta. 

 

Partnerji v projektu GUTS so poleg MO Velenje še: Mestna občina Sopron (Madžarska), pokrajina Ferrara (Italija), 
Center odličnosti za obnovljive vire energije (OVE), učinkovito rabo energije (URE) ter okolje (Dunaj, Avstrija), 
Raziskovalni inštitut za ceste in mostove (Varšava, Poljska), Civilna iniciativa »NO GRAVITY« (Bratislava, 
Slovaška), Transportno podjetje KV (Karlowy Vary, Češka) in Lokalna Transportna Agencija (Ferrara, Italija).  
Projekt GUTS traja od marca 2010 do februarja 2013. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila ocenjena glede na ocenjeno vrednost izvedbe projekta. 

14 - GOSPODARSTVO 298.464 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: - razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, 
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, - razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka 
podjetja, - razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, - razvoj spodbujevalnega okolja za 
podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje), - vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju 
podjetniškega okolja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, - Državni razvojni program 2007-2013, - Operativni program krepitve 
razvoja regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, - Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, - 
Območni razvojni program SAŠA regije, - Strateški plan SAŠA inkubatorja, - Velenjske gospodarske perspektive. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 292.467 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: - razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, 
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, - razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka 
podjetja, - razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, - razvoj spodbujevalnega okolja za 
podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje), - vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju 
podjetniškega okolja. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, urejanje primernih 
prostorskih pogojev za razvoj podjetništva, povečanje zanimanje med mladimi za podjetništvo, povečano število 
inovacij v občini. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 292.467 € 

Opis realizacije podprograma 

V Mestni občini Velenje stremimo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platformo za razvoj 
podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih 
delovnih mest ter razviti podjetniško prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo. V okviru podprograma so bila 
sredstva namenjena za EU projekte za ureditev prostorskih pogojev za razvoj podjetništva, za povečanje inovativne 
sposobnosti in konkurenčnosti gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Statut MOV, - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, - Državni razvojni program 2007-2013, - Operativni 
program krepitve razvoja regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, - Regionalni razvojni program Savinjske 
statistične regije, - Območni razvojni program SAŠA regije, - Strateški plan SAŠA inkubatorja, - Velenjske 
gospodarske perspektive. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z izvedenimi aktivnostmi smo prispevali k uresničitvi dolgoročnega cilja, to je vzpostavitev podpornega okolje za 
razvoj podjetništva, kontinuirano izvajanje izobraževalnih dogodkov ter nudenje prostorskih pogojev za razvoj 
podjetništva. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji so bili določeni znotraj posameznega EU projekta. Cilj: zagotoviti ugodne prostorske pogoje za 
razvoj podjetništva Kazalnik: število urejenih m2 površin (ciljna vrednost 1.579 m2. Dosežena.) Cilj: povečati 
število vključenih podjetij v inkubator Kazalnik: število vključenih inkubiranih podjetij v inkubator (ciljna vrednost 
9 podjetij. Doseženo 5.) 



 

400114004 - Poslovna cona Rudarski dom 60.002 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
Razvoj regij;   prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi«.  

Namen celotnega projekta je vzpostaviti prostorske pogoje za izvajanje nalog podjetniškega inkubatorja v objektu 
bivši »M club« na  Koroški cesti. V okviru projekta Poslovna cona rudarski dom – razvojno tehnološko središče 
smo adaptacijo predvidenih prostorov v večji meri zaključili že v letu 2009, v letu 2010 so bila izvedena še zadnja 
izplačila za adaptacijo ter izvedena manjša dela na objektu, izvedli pa smo tudi označbo prostorov. S projektom smo 
pridobili dodatne površine, namenjene inkubiranim podjetjem. Prostore smo oddali v najem SAŠA Inkubatorju. S 
projektom  omogočamo tako razvoj podjetništva v Velenju in širše ter prispevamo k doseganju ciljev in usmeritev 
občine, države in EU, povezane s podjetniškim delom gospodarstva. Projekt prispeva k razvoju novih podjetij z 
višjo dodano vrednostjo, odpiranju novih kvalitetnih delovnih mest ter dvigu konkurenčnosti podjetij. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 

400114005 - Razširitev Poslovna cona Rudarski dom 178.919 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je nadgradnja projekta PC Rudarski dom. »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz  Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij;   prednostne usmeritve: Regionalni razvojni 
programi«.  

Projekt je bil odobren v letu 2008, zaključil pa se bo v letu 2011. V letu 2010 smo izdelali PZI projekt in izvedli 
samo obnovo hale bivšega M-cluba, Uporabno dovoljenje za projekt bo pridobljeno predvidoma v začetku leta 
2011. Odhodki na proračunski postavki so bili manjši kot prvotno planirani, zaradi spremembe terminskega plana 
izvedbe projekta. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 

400114006 - FREE 53.546 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 smo v okviru projekta FREE – From Research to Enterprise, ki ga izvajamo v okviru Programa 
teritorialnega sodelovanja na področju Srednje Evrope, izdelali spletni web register, ki vsebuje vse registrirane R&R 
enote v regijah projektnega partnerstva. Sodelovali smo pri zbiranju podatkov za izdelavo modela »prenosa 
tehnologij«, izdelali program za usposabljanje »mreže mediatorjev inovativnosti«. Vodilni partner je Univerza v 
Debrecenu (Madžarska), ostali partnerji ob MO Velenje pa so TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., Centuria 
RIT (ITALIJA), Amitié  (ITALIJA), Public Corporation for Brownfield Regeneration Klimentovska a.s. (ČEŠKA), 
Wroclaw University of Technology, Wroclaw Centre for Technology Transfer (POLJSKA). Projekt traja od 
decembra 2008 do oktobra 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 5.997 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program zajema aktivnosti v smeri promocije in razvoja Velenja, kot turistično atraktivnega območja z razvojem 
atraktivne turistične ponudbe z dodano vrednostjo. Zajete so aktivnosti za razvoj turistične infrastrukture ter 
investicijsko vzdrževanje turistične infrastrukture ter turističnih produktov. Podprogram Promocija Slovenije, razvoj 
turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine kot kolesarske destinacije in spodbujanje kolesarskega 
turizma. 



 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Zagotovitev ohranjanja kulturne in naravne dediščine skozi promocijo in izgradnjo turistične infrastrukture ter 
uvajanjem novih turističnih produktov. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.997 € 

Opis realizacije podprograma 

Izvedle so se aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma, v smislu sofinanciranja novih turističnih produktov za 
razvoj turistične ponudbe, sofinanciranja promocijskih aktivnosti z namenom razširjanja informacij za razvoj 
turističnega območja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi. 
Nacionalni programi in strategije z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih bivalnih 
pogojev v mestih; Regionalni razvojni programu Savinjske regije 2007-2013; Operativni programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov; Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO); Državni razvojni programa (DRP); 
Strategija razvoja Slovenije (SRS); Območni razvojni programom Savinjsko - Šaleške regije 2007-2013. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z izvedenimi aktivnostmi smo prispevali k uresničitvi dolgoročnega cilja, to je uvajanje novih turističnih produktov, 
povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja ter promocija. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji so bili določeni znotraj posameznega EU projekta. 

400114007 - BICY 5.997 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt BICY se je pričel v marcu 2010, zato smo na osnovi sklepa odprli novo proračunsko postavko, na katero 
smo sredstva prerazporedili iz postavke Mednarodnih projektov.  

V letu 2010 smo v  okviru projekta BICY, ki ga izvajamo v okviru Programa teritorialnega sodelovanja na področju 
Srednje Evrope, izvedli več aktivnosti: udeležba na mednarodnih partnerskih srečanjih; izdelana spletna stran 
projekta ter skupen promocijski material;  izdelala se je projektna dokumentacija ter potrebne študije. Izvedene so 
bile razne promocijske aktivnosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. MO Velenje v projektu BICY sodeluje z 
naslednjimi partnerji: vodilni partner - provinca Ferrara (Italija), provinca Ravenna (Italija), Univerza v Bologni 
(DISTART) - Inštitut za transportni inženiring (Italija), regija Košice (Slovaška), Mestna občina Budaors 
(Madžarska), Regionalni razvojni center Koper (Slovenija), FGM -Inštitut za raziskave mobilnosti (Gradec, 
Avstrija), BICYCLE - Kolesarski klub (Gradec, Avstrija), Evropska razvojna agencija CR (Praga, Češka) in Europa 
Programme Centre (Erfurt, Nemčija). Projekt traja od marca 2010 do januarja 2013. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela 
varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen 
varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 
človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del 
narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06) - Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04) - Natura 
2000 - Lokalna Agenda 21 



 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Poglavitna naloga v okviru tega programa je zagotavljati ohranjenost narave, upravljanje razglašenih naravnih 
vrednot lokalnega pomena ter sodelovanje v projektih na regionalnem in republiškem nivoju. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju varovanja narave je ohraniti in izboljšati stanje biodiverzitete na celotnem področju 
MOV. Da bi cilje lahko izvajali in ocenjevali uspešnost dela je potrebno poznati stanje ohranjenosti narave. Stanje 
ohranjenosti narave se ugotavlja s popisom in vrednotenjem habitatnih tipov in mnogimi podrobnimi popisi 
rastlinskih in živalskih vrst, ki bodo izhodišče za primerjavo ohranjenosti narave v prihodnje. Indikator doseganja 
ciljev je povečanje števila zavarovanih območij v MOV in zagotavljanje popisov živalskih in rastlinskih vrst ter 
ohranjanje ali izboljšanje stanja (števila ali prisotnosti) predvsem zaščitenih in ogroženih vrst. 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Temeljni dolgoročni izid glavnega programa je z varstvenimi ukrepi preprečiti upad biotske raznovrstnosti v občini 
na ravni prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov in ekosistemov. Z dolgoročnimi cilji 
programa se preprečujejo nadaljnje ogrožanje ravnovesja zaradi neustreznega izkoriščanja prosto živečih rastlinskih 
in živalskih vrst ter uničenje ali poškodovanje naravnih vrednot. Poleg ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva 
naravnih vrednot so cilji programa tudi aktivnosti, vezane na razvoj eko oz. trajnostnega turizma v občini. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), - Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04), - Natura 
2000, - Lokalna Agenda 21, - Operativni program razvoja krepitve regionalnih razvojnih potencialov. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj podprograma je bil vzpostaviti en krajinski park v občini, ki spada v območje Evropske mreže Natura 2000 in s 
tem ohranjati biotsko raznovrstnost. Do vzpostavitve krajinskega parka še ni prišlo, smo pa na nivoju občine z 
različnimi ukrepi tudi zunaj meja območja Natura 2000 zasledovali dolgoročni cilj ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji so določeni na ravni posameznega projekta. Cilj: vključitev Mestne občine Velenje v projekte s področja 
ohranjanja narave za pridobitev EU sredstev Kazalnik: število odobrenih projektov za sofinanciranje (ciljna vrednost 
1). Ciljna vrednost ni bila dosežena, ker do same prijave ni prišlo, saj je prvo potrebno temeljiteje proučiti, kakšne 
omejitve v rabi prostora bi prinesla vzpostavitev takšnega krajinskega parka. 

400115002 - Krajinski park Paški Kozjak 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovni namen ustanovitve krajinskega parka je varstvo narave saj je le varovana dodana vrednost eko turistične 
cone. Varstvo narave potrebuje kmetijstvo, sicer bomo nekatere tipe že oblikovane kulturne krajine izgubili, s tem 
pa bo zmanjšana raznovrstnost rastlin in živali – t.i. biodiverziteta. Glede na naravno geografsko regionalizacijo je 
zastavljen projekt Krajinski park kot dodana vrednost eko turistične cone na Slovenski strani umeščen v področje 
konjiškega in velenjskega hribovja s Paškim Kozjakom ter tremi kazalniki: Stenico, Kislico in vsekakor Konjiško 
goro. Projekt je bil predviden za prijavo na primerne razpise s tega področja za sofinanciranje dejavnosti. Do 
odločitve o vzpostavitvi parka še ni prišlo, saj vzpostavitev prinaša določene omejitve v rabi prostora, tako da 
posledično tudi ni prišlo do prijave. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno stroškov za pričetek izvedbe projekta. 



 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 0 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Glavna usmeritev je bila namenjena izdelavi strategije prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov, 
pripravi in vodenju postopkov za sprejem podrobnejših meril, pripravi pogojev za urejanje prostora in določanje 
pogojev prostorskega načrtovanja, kot tudi umeščanje objektov v prostor v skladu z zakonom ter usmeritvami 
izdelane strategije prostorskega razvoja Slovenije in regionalne prostorske zasnove. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, - Zakon o varstvu okolja, - Zakon o ohranjanju narave, - Zakon o varstvu 
kulturne dediščine, - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, - Zakon o javnem naročanju, - Zakon o 
javnih financah , - Občinski programi, sklepi župana MOV 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru programa se je MOV skušala vključiti v EU projekt na temo urejanja občinskih zemljišč oz. zelenih 
površin v mestu, s katerimi potrebno ravnati skrbno in premišljeno za nadaljnji razvoj. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Skozi EU projekte z novimi pristopi urediti zelene površine v mestu ter tako dvigniti ugodje in kvaliteto 
prebivalcem Velenja. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Izvajanje aktivnosti v skladu z izdelanimi prostorskimi načrti. V skladu s prostorskimi načrti smo prijavili projekte 
za pridobitev sredstev za izvedbo oz. realizacijo ureditve primera zelene površine/parka v novo urbano površino, ki 
bo delovala povezovalno med stanovanjsko, podjetniško, zabavno in izobraževalno dimenzijo delovanja mesta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora, - Zakon o graditvi objektov, - Zakon o javnih naročilih, - Pravilnik o projektni in 
tehnični dokumentaciji, - Zakon o varstvu kulturne dediščine, - Zakon o ohranjanju narave, - Operativni program 
Centralne Evrope, - Prostorski akti Mestne občine Velenje. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitete bivanja na zelenih površinah v mestu ter ureditev dolgoročno 
vseh zelenih površin v mestu. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni zastavljeni cilji so določeni s posameznim projektom oz. letni cilj je bila prijava enega projekta s tega 
področja. Cilj: pilotna ureditev zelene površine z novimi pristopi urejanja površin v mestu. Kazalnik: število 
vključenih območij v projekt (ciljna vrednost je 1). Določilo se je pilotno območje ob pripravi projektnega predloga, 
vendar se ciljna vrednost ni dosegla, ker projekt ni bil odobren. 

400116003 - Greenkeys PLUS 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt GreenKeysPLUS se je prijavil na program Centralna Evropa v začetku leta 2009. Cilj projekta je bil dvig 
kvalitete bivanja v urbanih soseskah s pomočjo ureditve odprtih prostorov. Projekt ni bil odobren in posledično ni 
prišlo do odhodkov v letu 2010. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 



 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.179.119 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami 
bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika, 
skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina 
vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja 
posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje 
in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni 
kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011; - Razvoj kulture v statusnih in postopkovnih ozirih 
določa krovni zakon o kulturi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZUJIK); - Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK); - 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD, 63/07 Odl.US: Up-
395/06-24, U-I-64/07-13); - Program projekta Evropska kulturna prestolnica 2012, v katerem MOV sodeluje kot 
mesto partner, - Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007; - 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08); - Zakon o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO); - Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije; - Občinski programi, sklepi župana MOV. 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 1.153.599 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. V prvi vrsti to pomeni vzdrževanje in 
obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je MOV kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje ter 
vsebinska revitalizacija objektov v kulture, turistične in razvojne namene. Cilj programa je vključitev kulturne 
dediščine v različne evropske projekte, preko katerih bo sofinancirana vsebinska zasnova nekatere nepremične 
dediščine, promocija mesta kot arhitekturno zanimive destinacije, revitalizacija objektov kulturne dediščine, ki je 
brez pravih vsebin. Za dosego tega cilja je MOV izvedla več aktivnosti in pripravila projekte 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji so ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za 
generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. 
Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je 
potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno 
funkcionalno rabo. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 1.153.599 € 

Opis realizacije podprograma 

V sklopu podprograma smo aktivnosti usmerili v ohranitev, revitalizacijo in promocija nepremične dediščine – 
objektov, ki so v lastni MOV in ki nudijo potencial za nadaljnji razvoj. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še 
drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa 
zagotavljamo revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za izvedbo programa je 50. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOV zavezuje k varovanju 
in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti. Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih 
posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO-1. Pri 
revitalizaciji objektov je upoštevan Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-ZGO-1, 
126/03-ZVPOPKD, 63/07 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13). Pri projektih, za katere je že odobreno 
sofinanciranje z EU sredstvi, se upoštevajo pravne podlage za črpanje in izvajanje projektov ESRR. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti 
in popularizacija kulturne dediščine. Za dosego tega cilja je MOV izvedla več aktivnosti in pripravila projekte. 



 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: - število obnovljenih kulturnih spomenikov (ciljna vrednost 1 
objekt. Doseženo – Vila Bianca je obnovljena), - označba objektov kulturne dediščine (ciljna vrednost 4. Ciljna 
vrednost ni bila v celoti dosežena, ker smo označbe objektov želeli izvesti v okviru projekta ReNewTown, ki pa ni 
bil odobren), - število prijavljenih projektov za EU sredstva s tega področja (ciljna vrednost najmanj en prijavljen 
projekt. Doseženo.). 

400118001 - Projekt Klasirnica 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je pripraviti temeljna izhodišča za obnovo in adaptacijo objekta. Vrednost investicije je zelo visoka, 
zato se predvideva revitalizacija objekta po delih, ter vnos primernih vsebin.  

Projekt je bil prijavljen na Norveški finančni mehanizem, vendar projekt ni bil odobren. Zato v letu 2010 tudi ni bilo 
odhodkov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na ocenjeno vrednost projekta. 

400118010 - Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - I. faza  
678.637 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega projekta smo na drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru 
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, na razvojno prioriteto 
»razvoj regij« uspešno prijavili projekt Prenova mestnih jeder – Vila Bianca – I. faza.  

 S porabljenimi sredstvi se je financiralo:  

-        sanacijo in gradbeno rekonstrukcijo celotnega objekta (sanacija in rekonstrukcija objekta, obnovitev strehe in 
fasade, ureditev zunanjega dvigala z njegovo nabavo in montažo),  

-        ureditev pomožnih prostorov (ogrevanje, drugi pomožni prostori), 

-        dokončna ureditev prostorov v pritličju in prvem nadstropju objekta (inštalacije, tlaki, notranji ometi, vgrajena 
oprema), vključno z nabavo in montažo opreme, 

-        izvedba zunanje ureditve v obsegu potrebnem za zagotovitev obratovanja objekta. 

Odhodki na proračunski postavki so nastali,  čeprav niso bili planirani s sprejetim proračunom, saj se je zaradi 
nepredvidenih okoliščin ob pričetku del spremenila dinamika izvajanja gradbenih del in je prišlo do zamud glede na 
terminski plan. SVLR pa je ugodilo prošnji za prenos sredstev v leto 2010. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 

400118011 - Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - II. faza 
 464.464 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega projekta smo na tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru 
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, na razvojno prioriteto 
»razvoj regij« uspešno prijavili projekt Prenova mestnih jeder – Vila Bianca – II. faza.  

 V okviru druge faze (zajema obdobje 2008 – 2010), so bila zaključena dela pri urejanju: 

-        drugega nadstropja, 

-        mansarde, 

-        zunanjosti ureditve objekta (dokončna zunanja ureditev, pohodne poti). 

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi zamujanja del na objektu, ker je bila izvedena zamenjava izvajalca 
del.Na SVLR se je podala vloga za prenos sredstev v leto 2011. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 

400118012 - ReNewTown 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt ReNewTown se je v začetku leta 2009 prijavljal na program Centralna Evropa. V okviru projekta se je 
predvidevala vzpostavitev centra za obiskovalce, izdelava arhitekturnega vodnika in krajši dokumentarni film o 
nastanku Velenja in dediščini iz obdobja nastanka mesta. Projekt ni bil odobren, zato tudi ni bilo odhodkov v letu 
2010. Smo pa v letu 2010 še enkrat prijavili projekt na ponovni razpis programa Centralna Evropa. Projekt je bil 
odobren in se bo začel izvajati v letu 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 

400118014 - CUSTODES 10.499 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 smo v okviru projekta CUSTODES – Cultural Sites and Tourism: Development of European Strategies, 
ki ga izvajamo v okviru Programa teritorialnega sodelovanja na področju Srednje Evrope, izvajali vzpostavitev 
pilotnega turističnega območja in razvoja novih turističnih destinacij. Vodilni partner projekta je Provinca Rimini 
(Italija), ostali partnerji ob MO Velenje pa so IPAK - Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih 
tehnologij, Amitié (ITALIJA), Kujawsko-Pomorskie vojvodstvo (POLJSKA) International Centre for Information 
Management Systems and Services (POLJSKA), Cross Czech a.s. (ČEŠKA). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 

1803 - Programi v kulturi 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru programa 1803 Programi v kulturi je Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in 
založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izboljšanje možnosti dostopa prebivalcev do kulturnih dobrin, okrepitev priložnosti za aktivno 
sodelovanje in ustvarjalnost ter spodbujanje kulturne raznolikosti. Ukrepi: - omogočiti dostopnost, članstvo v 
klubih, - spodbujanje ustvarjalnosti preko javnih razpisov, - spodbujanje kulturne raznolikosti v programih javnih 
zavodov. 

18039002 - Umetniški programi 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti in poustvarjalnosti čimbolj kakovostnih javnih kulturnih 
dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti na področju uprizoritvenih, 
vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zagotavljati in razvijati takšne razmere, da bodo umetniške ustanove in organizacije imele 
možnost za potencialno preseganje dosežene ravni ter razvijanje že doseženega kakovostnega standarda na področju 
umetnosti, zlasti z dodatnim vsestranskim spodbujanjem ustvarjalcev z različnih področij umetnosti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Kazalnik, s katerim se meri uresničevanje ciljev: prijava enega projekta s tega področja. Ni doseženo. 



 

400118013 - Keramični center 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Keramični center se je  v oktobru leta 2008 prijavljal na program čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška. 
Poleti 2009 smo prejeli odgovor, da je bil projekt zavrnjen, tako tudi ni bilo odhodkov iz tega naslova. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 25.519 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru programa je Mestna občina Velenje spodbujala delovanje veteranskih organizacij na svojem območju. 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 24.914 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je namenjen vzpodbujanju delovanja veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV-UPB2, Uradni list RS, št 59/06, 61/06-ZDru-1 in 101/06 - odl.US) - Zakon o 
financiranju zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (Uradni list RS-stari, št. 8/1990 in 38/06) - Odločba 
Ministrstva za obrambo na osnovi drugega odstavka 3. ter 38. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) in 
prvega odstavka 101. člena ter 3. odstavka 103. člena Zakona o obrambi (ZObr –UPB1, Uradni list RS, št. 103/04, 
138/04 - sklep US in 53/05 - sklep US) - Občinski programi, sklepi župana MOV. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje. Kazalniki: 
zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Kazalniki: zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov. 

400118003 - Zveza slovenskih častnikov 2.570 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za delovanje Zveze slovenskih častnikov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na porabo v preteklem letu. 

400118004 - Zveza veteranov vojne za Slovenijo 2.570 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za delovanje Zveze veteranov vojne za Slovenijo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na porabo v preteklem letu. 

400118005 - Veteransko društvo Sever 1.100 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za delovanje Veteranskega društva Sever. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na porabo v preteklem letu. 



 

400118009 - Združenje borcev za vrednote NOB - OO Velenje 9.450 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za delovanje Združenja borcev za vrednote NOB - OO Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila določena glede na porabo v preteklem letu. 

400118015 - Dotacije za delovanje (najemnine) 9.224 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za delovanje OO SČ Velenje, OO VVS Velenje in Združenja borcev za vrednote NOB – 
OO Velenje. Sredstva predstavljajo brezplačno najemnino, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje 
društev in se pobota s prihodki iz postavke Najemnine – zavodi, klubi, društva. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na zneske določene v pogodbah o najemu in sofinanciranju delovanja društev. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 605 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je bil namenjen vzpodbujanju delovanja društva upokojencev državnih in lokalnih organov na območju 
Mestne občine Velenje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Občinski programi, sklepi župana MOV. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje društva na območju Mestne občine Velenje. Kazalniki: zadovoljstvo članov 
društva in povečanje števila članov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Kazalniki: zadovoljstvo članov društva in povečanje števila članov. 

400118016 - Dotacije za delovanje (najemnine) 605 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za delovanje društva upokojencev državnih in lokalnih organov na območju Mestne 
občine Velenje. Sredstva predstavljajo brezplačno najemnino, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje 
društev in se pobota s prihodki iz postavke Najemnine – zavodi, klubi, društva. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina porabe je bila določena glede na zneske določene v pogodbah o najemu in sofinanciranju delovanja društev. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 0 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Eden izmed ciljev MO Velenje je prispevati k razvoju kvalitetnega izobraževanja v lokalnem okolju in sicer s 
spodbujanjem sodelovanja v izobraževanju, v programih vseživljenskega učenja, ter s podpiranjem ter 
dopolnjevanjem aktivnosti, tj. financiranjem skupnih dejavnosti, ki presegajo institucionalne izobraževalne okvire. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Lizbonska strategija, marec 2000 in predlog reforme Lizbonske strategije, marec 2005. 



 

1905 - Drugi izobraževalni programi 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Izobraževalnega procesa ne smemo razumeti zgolj kot formalnega procesa šolanja. Vsem starostnim skupinam 
občanov moramo ponuditi dodatne izobraževalne vsebine, tako da bomo uveljavili koncept vseživljenjskega učenja. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Postali bomo družba učečih se in ustvarjalnih posameznic in posameznikov, ki bodo kreirali in zasedali delovna 
mesta z visoko dodano vrednostjo in aktivno sodelovali pri razvoju mesta. 

19059001 - Izobraževanje odraslih 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Da bomo povečali konkurenčnost občanov na trgu delovne sile in da bodo pri svojem delu učinkovitejši in 
konkurenčnejši, smo izvajali izobraževanja, ki jih odrasli v svojem institucionalnem izobraževalnem procesu niso 
bili deležni – predvsem usposabljanje s področja IKT – e-poslovanje… 

Zakonske in druge pravne podlage 

-       Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-UPB1). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročno smo si zastavili cilj preseči državno povprečje v uporabi elektronskih storitev za državljane – eUprava 
(elektronsko podaljšanje prometnega dovoljenja, elektronska oddaja vlog za otroške dodatke…), kar smo dosegli že 
v letu 2009, saj je v oktobru 2009  MO Velenje kot prva slovenska občina, na portalu e-uprava.si omogočila oddajo 
elektronskega obrazca. Tako smo se vključili v projekt »enotne vstopne točke za elektronsko upravno poslovanje«, 
kjer lahko občani na enem mestu elektronsko poslujejo z vsemi subjekti javne uprave (DURS, Upravna enota, Centri 
za socialno delo). 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Kot letni cilj smo si zastavili, da bomo na finančne instrumente EU prijavili vsaj 1 projekt, ki bo usmerjen v 
zmanjševanje digitalne ločnice. Vsako leto pa bomo v okviru zastavljenega podprograma usposobili za elektronsko 
poslovanje vsaj 20 odraslih oseb. V novembru 2009 se je tako MO Velenje pridružila izvajanju mednarodnega 
projekta Bridge, ki ga izvajata Ljudske univerze Velenje in inštitut IPAK in je usmerjen v IKT usposabljanje 
občanov, ki v okviru rednega izobraževalnega procesa še niso bili deleženi informacijskih znanj (40+).  V okviru 
projekta se je v letu 2010 izvedlo  IKT usposabljanje za 30 udeležencev, ki je postalo temelj vseživljenjskega učenja 
– usposabljanja za uporabo elektronskih storitev (bankomati, plačevanje preko mobilnikov, elektronsko upravno 
poslovanje…). 

400119001 - E-kompetenčni center 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je usmerjen v uvajanje elektronskega poslovanja v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) na področju 
občine. V Sloveniji poteka projekt uvajanja elektronske izmenjave dokumentov med pravnimi osebami - eSlog, ki 
ga podpira tudi GZS. Večja podjetja elektronsko izmenjavo listin s pridom izrabljajo za hitrejše in učinkovitejše 
poslovanje. V MSP, pa se strošek investicije in predvsem naložba v uvajanje (usposabljanje uporabnikov…), ne 
povrne v tako kratkem času, zato bomo v okviru projekta ustanovili izobraževalni center za pomoč in usposabljanje 
MSP pri uvajanju elektronskega poslovanja – izmenjave elektronkih listin z drugimi pravnimi osebami (e-
dobavnica, e-račun…) . Projekt smo prijavili na program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija, vendar ni bil 
odobren. V prihodnjem obdobju bomo iskali finančne instrumente, ki podpirajo razvoj elektronskega poslovanja v 
MSP. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila določena glede na oceno vrednosti projekta. 



 

4002 - URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE 8 . 9 1 2 . 2 6 7  €  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 250 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki se ne uporablja 
za dejavnost občinske uprave ter objektov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Cilj porabe je bil omogočiti 
normalno obratovanje objektov in preprečitev njihovega propadanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija Mestne občine Velenje 

0403 - Druge skupne administrativne službe 250 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V program so se uvrščali stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi 
za delovanje občinske uprave in prostorov v lasti krajevnih skupnosti. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dosežen je bil cilj porabe sredstev, s katerim se je ohranjala funkcionalnost objektov v lasti MOV in krajevnih 
skupnosti, preprečitev njihovega propadanja ter z obnovo se je povečala energetska učinkovitost objektov. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 250 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva tega podprograma so namenjena za vzdrževanje objekta in zemljišča Grilove domačije v Vinski Gori. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Občinski programi 

400204001 - Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori 250 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje objekta kulturne dediščine (Grilove domačije), nabavo materiala za 
vzdrževanje okolice ter za plačilo komunalnih storitev, elektrike in grobnine. Grilova domačija v Vinski Gori je 
objekt kulturne dediščine, v lasti in upravljanju MO Velenje. S tem je omogočeno normalno delovanje turistične 
točke, ki bo pomembno popestrila ponudbo mesta in okolice. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.255 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje 
učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja 
primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira 
zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj 
podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih 
skupin in lokalne strategije. S programom gozdarstva se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture 
(gozdne ceste), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993, 110/2002), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 
128/06), Občinski programi. 



 

1104 - Gozdarstvo 38.255 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru glavnega programa so se zagotavili pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu 
z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: - ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij, - zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski 
načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste) 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.255 € 

Opis realizacije podprograma 

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002 Odl.US: U-I-224/00-15, 
110/2002-ZGO-1, 131/2004 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006-UPB1, 33/2006 Odl.US: U-I-325/04-8, 
45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1), Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 
30/1993, Ur.l. RS, št. 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 popr.), 
67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 
106/2010), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010), Zakon o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004, 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 
76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: 
P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 
73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 
109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/2005-
UPB3, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007 popr.) Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih 
cestah (Uradni list RS, št. 110/2006), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni 
list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1), Pravilnik o projektiranju cest 
(Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-1), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/2010), Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega 
pomena v MO Velenje - UPB (Uradni vestnik MOV, št. 12/2010), Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, 
št. 3/00), 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje cest v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti 
cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 

400211001 - Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest 38.255 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na 
področju MOV, ter plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. V okviru tega podprograma so se se zagotavila 
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. 
Gozdna cesta je gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogoča transport 
gozdnih lesnih asortimentov. Zagotovitev normalne uporabe narekuje ustrezno vzdrževanost. Gozdne ceste v MOV 
so v večini v solidnem stanju, z vzdrževalnimi deli se vsako leto ceste v slabšem stanju popravi. Letni program 
vzdrževanja cest priprav Zavod za gozdove RS. V letnem programu za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2010 so bila 
opravljena dela na cca 18 km (polovici) gozdnih cest. Dela, ki so bila opravljena pri vzdrževanju so naslednja: 
gramoziranje, komprimiranje, profiliranje vozišča, čiščenje brežin z motorno žago, izgradnja propustov, izdelava 
vtočnih jaškov in betonskih cevi, čiščenje propustov in jaškov, storitve rovokopača. Strateški cilj na področju 
vzdrževanja gozdnih cest je ohranjanje gozdnih cest. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja gozdnih 
cest, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest pa so: - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, - 
izboljšanje voznih pogojev. 



 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 1.291.616 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Dejavnost upravljalcev gospodarske javne službe določa način izvajanja le-te. Izvajalec gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja med drugim zagotoviti tudi razvoj omrežja, ki se financira iz 
omrežnine. 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 1.291.616 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Naložbe – oskrba s toplotno energijo. Sredstva so bila namenjena za naložbo v komunalno infrastrukturo na 
področju toplotne energije. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Sredstva so načrtovana za oskrbo s toplotno energijo, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po 
Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 1.291.616 € 

Opis realizacije podprograma 

Lokalna samouprava želi doseči energetsko učinkovito in varno oskrbo s toplotno energijo 

400212003 - Naložbe - oskrba s toplotno energijo 1.291.616 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naložbe – oskrba s toplotno energijo. Sredstva so bila namenjena za naložbo v komunalno infrastrukturo na 
področju toplotne energije. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so načrtovana za oskrbo s toplotno energijo, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po 
Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 3.128.847 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja 
cestne infrastrukture pa so: - prednostno ohranjanje cestnega omrežja, - povečanje prometne varnosti, - 
zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, - izboljšanje voznih pogojev. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 3.128.847 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa so se zagotovila sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne 
signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, 
brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 



 

dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja 
cestne infrastrukture pa so: - prednostno ohranjanje cestnega omrežja, - povečanje prometne varnosti, - 
zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, - izboljšanje voznih pogojev. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.017.486 € 

Opis realizacije podprograma 

Redno vzdrževanje cestnega prometa, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju 
rednem vzdrževanju in varstvu cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ob 
ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002 Odl.US: U-I-224/00-15, 
110/2002-ZGO-1, 131/2004 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006-UPB1, 33/2006 Odl.US: U-I-325/04-8, 
45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni 
list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010), Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004, 35/2005, 
51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-
UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-
ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 
106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13), Zakon o 
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007 popr.) Pravilnik o 
postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006), Pravilnik o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 
(65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1), Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010-
ZCes-1), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/2010), Odlok o ureditvi 
cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje - UPB (Uradni vestnik MOV, št. 
12/2010), Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, št. 3/00), 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki omogoča primerne pogoje 
dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju občine z 
upoštevanjem demografsko ogroženih in turističnih območij. Občinsko cestno omrežje je dodobra izrabljeno. 
Investicijsko vzdrževanje cest, ki so zelo izrabljene, zaradi proračunskih omejitev ni moč izvesti in ceste zato terjajo 
večji vložek pri rednem vzdrževanju. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. V planu za 2010 je bilo 
redno vzdrževanje 208,6 km kategoriziranih občinskih cest. V marcu 2010 se je spremenil/dopolnil Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, po katerem je v MOV kategoriziranih 210,5 km cest, kar pomeni, da je bilo od marca 
za 1 % več vzdrževanih cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so razvidni iz letnega mesečnih in 
poročila o opravljenem vzdrževanju cest za 2010, ki ga je pripravil koncesionar za vzdrževanje cest, PUP Velenje 
d.d. 

400213001 - Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest 729.209 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let 
izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d. V skladu z razpisom koncesionar opravlja naslednja dela:  

1. izvajanje nadzora nad stanjem vseh kategoriziranih cest v MO Velenje,  

2.redno vzdrževanje vseh kategoriziranih cest v MO Velenje, ki obsega: pregledniško službo; redno vzdrževanje 
prometnih površin; redno vzdrževanje bankin; redno vzdrževanje odvodnjavanja; redno vzdrževanje brežin; redno 
vzdrževanje prometne signalizacije in opreme; redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev; redno vzdrževanje 
vegetacije; zagotavljanje preglednosti; čiščenje cest; redno vzdrževanje cestnih objektov; nadzor osnih obremenitev, 
skupnih mas in dimenzij vozil; intervencijske ukrepe; zimsko službo. Vrsta in minimalni obseg storitev javne službe 
sta določena z Odlokom o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter 
vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni nobčini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
06/2009) in s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, št. 62/1998, 110/2002). V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje 
pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo je razdeljeno na 4 
proračunske (pod)programe in postavke - eden izmed njih je tudi 400213001. 



 

400213002 - Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd. 1.614 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke smo plačevali tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte. Sredstva niso bila v 
celoti porabljena, ker so roki za pridobitev dokumentacije relativno dolgi. Računi zapadejo v plačilo v določenem 
roku po dnevu izdobave, tako za projekte kot za soglasja in druge dokumente. Del računov bo zato poravnan v 
naslednjem letu. 

400213003 - Zimska služba - lokalne ceste 9.284 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za financiranje izvajanja zimske službe na lokalnih cestah v MOV. Zaradi podpisa nove 
koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno porabiti), saj je zimsko 
vzdrževanje zajeto v sklopu koncesije, sredstva za to pa so zajeta v postavki 400213001. 

400213004 - Redno vzdrževanje javnih poti 82.749 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za financiranje izvajanja rednega vzdrževanja kategoriziranih cest - javnih poti (JP) v 
MOV. Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je vzdrževanje zajeto v sklopu koncesije, sredstva za to pa so zajeta v postavki 400213001. 

400213005 - Zimska služba - javne poti 11.931 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za financiranje izvajanja izvajanja zimske službe kategoriziranih cest - javnih poti (JP) v 
MOV. Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je vzdrževanje zajeto v sklopu koncesije, sredstva za to pa so zajeta v postavki 400213001. 

400213007 - Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin 91.980 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili rednemu vzdrževanju cest, ulic in ostalih javnih prometnih površin na območju mesta 
Velenje. V okviru postavke vzdrževanja cest in drugih javnih prometnih površin so bila sredstva porabljena za dela, 
ki zagotavljajo pogoje za varnost udeležencev v prometu ter gospodarno ravnanje in zaščito javnih prometnih 
površin. Ceste na območju mesta Velenje so večinoma v dobrem stanju. S sredstvi, ki so namenjena za vzdrževanje 
opravljamo predvsem naslednja dela: ogled cest, krpanje dotrajanega asfalta na cestišču in pločnikih, zamenjava 
poškodovanih in dotrajanih robnikov, obnova poškodovanih in posedenih peskolovov ter poškodovanih prečnih 
zvez meteorne kanalizacije, čiščenje propustov, košnja in obrezovanje grmičevja na brežinah in druga dela. Strateški 
cilj vzdrževanja cest je, da ohranimo ceste v dobrem stanju, da zagotavljamo varnost vseh udeležencev v prometu in 
da poškodbe cestišč odpravljamo sprotno in pravočasno, preden na njih nastane večja škoda oz. stroški. V mesecu 
septembru je vzdrževanje mestbih ulic in ostalih javnih površin bilo vključeno v koncesijo urejanja in vzdrževanja 
javnih površin. 

400213008 - Zimska služba mestnih površin 90.720 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi za zimsko službo mestnih prometnih površin smo zagotavljali prehodnost cest in ostalih javnih prometnih 
površin in ustvarjamo pogoje za čim večjo varnost udeležencev v prometu v zimskih razmerah. S sredstvi,ki so 
namenjena zimskemu vzdrževanju cest in ostalih prometnih površin ( trgov, pločnikov, javnih parkirišč …. itd. ), 
smo opravili predvsem naslednja dela: pregled cest, posipanje in pluženje cest, ročno čiščenje vtočnih jaškov ter 
druga opravila. Z neprekinjenim dežurstvom spremljamo stanje na cestah in interveniramo, ko to narekujejo 
vremenske razmere. Cilj zimskega vzdrževanja cest, pločnikov, javnih parkirišč, pešpoti in drugih javnih površin je, 
da bi uporabnikom omogočili čim lažje gibanje in čim večjo varnost v oteženih prometnih pogojih V letu 2010 smo 
redno in učinkovito vzdrževali ceste in druge javne prometne površine, tako da so bile za zimske razmere normalno 
prehodne oz. prevozne. 



 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 846.000 € 

Opis realizacije podprograma 

Občinske ceste in druge prometne površine, ki so dotrajane in jih je potrebno obnoviti v celoti, uvrstimo v plan 
proračuna kot investicijo, prav tako kot novogradnje cest. Njihovo financiranje namreč presega sredstva, ki jih je za 
posamezne ceste lahko namenimo za redno vzdrževanje. Zanje je potrebno pripraviti lokacijsko tehnično 
dokumentacijo, vsa potrebna soglasja, jih uvrstiti v plan proračuna in se dogovoriti z upravljavci komunalnih vodov, 
za sočasno obnovo teh vodov, v kolikor je to potrebno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002 Odl.US: U-I-224/00-15, 
110/2002-ZGO-1, 131/2004 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006-UPB1, 33/2006 Odl.US: U-I-325/04-8, 
45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni 
list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010), Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004, 35/2005, 
51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-
UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-
ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 
106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13), Zakon o 
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007 popr.) Pravilnik o 
postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006), Pravilnik o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 
(65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1), Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010-
ZCes-1), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/2010), Odlok o ureditvi 
cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje - UPB (Uradni vestnik MOV, št. 
12/2010), Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, št. 3/00), 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje (cestne 
navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa). Obnaviti, urediti in izboljšati obstoječe 
cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V okviru postavke so se izvajale aktivnosti na naslednjih področjih: - Pripravljalna dela za investicijske projekte: 
Tehnična in investicijska dokumentacija: za posamezne projekte jo je potrebno pričeti pripravljati vsaj dve do tri leta 
prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni. Program 
pridobivanja in urejanja zemljišč: nanaša se samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske 
projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavljal v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z 
zemljišči. - Obnove, rekonstrukcije in adaptacije - Sanacija premostitvenih objektov V okviru programa so se urejala 
križišča, prehodi za pešce, avtobusna postajališča, počivališča, pločniki, klančine itd. Pripravljeni projekti obsegajo 
sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgostitve prometnih nezgod in več ne 
zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu. Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v 
mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d., ki je v sklopu koncesije v 
letu 2010 obnovil 14 od planiranih 39 cest, vrednostno oz. po obsegu pa je bilo izvedeno 28 % vseh cest od 
planiranih 40 %. Za vsako od obnov je bila narejena in pridobljena tudi tehnična dokumentacija. 

400213009 - Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd. 2.282 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena pridobitvi ali sofinanciranju pridobitve tehnične in investicijske 
dokumentacije za posamezne projekte. 

400213011 - LC 450 110 Konovo - Šenbric - Šmartinske Cirkovce 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za asfaltiranje makadamskega odseka LC 450 110 odsek Konovo - Šenbric. Zaradi 
podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je asfaltiranje tega odseka zajeto v sklopu koncesije. 



 

400213013 - Cesta talcev - ukinitev proge čez cesto 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projekta in izvedbi študije ukinitve in prestavitve tira. 

V letu 2010 sredstev nismo porabili, saj projekta nismo naročili. 

400213014 - Koroška cesta - rekonstrukcija Gorjanovega klanca 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo LZ 452 090 Cesta talcev - odseka ceste od Koroške ceste do Ceste talcev. 
Vrednost celotne obnove je presegala zagotovljena sredstva in ker sredstev ni bilo možno zagotoviti s 
prerazporeditvami, se k obnovi v 2010 ni pristopilo.   

400213019 - Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija v letu 2010 zaradi pridobivanja zemljišč ni bila realizirana. Sredstva so bila prerazporejena na drugo 
postavko, kjer so se aktivnosti povečale. 

400213020 - Prešernova cesta - sanacija 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovoobnovi Prešernove ceste, od Rudarske ceste do mostu čez Pako pri Gimnaziji 
(predvidena je bila obnova ceste, ter razširitev parkirišč). Vrednost celotne obnove je presegala zagotovljena 
sredstva in ker sredstev ni bilo možno zagotoviti s prerazporeditvami, se k obnovi v 2010 ni pristopilo. 

400213026 - LC 450 060 Gorica - Bevče 4.465 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo  LC 450 060 Gorica - Bevče. Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe za 
vzdrževanje in obnovo cest vseh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno porabiti), saj je obnova tega odseka 
zajeta v sklopu koncesije. Nekaj sredstev pa je bilo porabljeno za ureditev križišča/dovoza pri vrtičkih. 

400213027 - LC 450 100 Škale - Hrastovec - Šk. Cirkovce 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo in asfaltiranje LC 450 100 Škale - Hrastovec - Škalske Cirkovce. Zaradi 
podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabili (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je obnova tega odseka zajeta v sklopu koncesije. V letu 2010 je bil asfaltiran makadamski del ceste od 
Cirkovc proti Pivniku. Obnova spodanjega dela ceste se bo izvedla hkrati z izgradnjo vodovoda. 

400213029 - Ureditev in zaris kolesarskih stez 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva ste postavke niso bila porabljena, saj so vzdrževalna dela vključena v koncesijskjo pogodbo za vzdrževanje 
cest in javnih prometnih površin. 

400213031 - LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora 21.750 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje asfaltiranja 300 m odseka ceste LC 261 010 Pik - Megalec - Graška 
Gora od križišča z LC 450 100 do Pivnika. 

400213033 - Podvoz pod železnico v industrijski coni 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Novogradnja cestne povezave med Partizansko cesto in LC Klasirnica – Jezero je dolgoročno načrtovana že več let. 
Pridobljen je projekt PGD.  

 



 

Projekt se novelira zaradi umestitve 3 razvojne osi, ki naj bi potekala v delu, kjer je načrtovan podvoz pod progo. 
Investicija se prenese v naslednje obdobje. 

400213037 - LC 450 150 Zg. Kavče - Sp. Kavče 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za rekonstrukcijo odseka ceste LC 450 150 Zg. Kavče - Sp. Kavče. Vrednost celotne 
rekonstrukcije je presegala zagotovljena sredstva in ker sredstev ni bilo možno zagotoviti s prerazporeditvami, se k 
rekonstrukciji  v 2010 ni pristopilo. 

400213040 - LC 450 130 Konovska - Škalska cesta 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo  LC 450 130 Konovska - Škalska. Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe za 
vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno porabiti), saj je obnova tega odseka 
zajeta v sklopu koncesije. Del ceste je bil obnovljen v 2010, del bo v 2011. 

400213044 - Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Cirkovce 190 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za asfaltiranje ali obnovo posamezne kategorizirane ceste – javne poti (JP) v KS. Zaradi 
podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je obnova in asfaltiranje zajeto v sklopu koncesije. 

400213045 - Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Paka 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za asfaltiranje ali obnovo posamezne kategorizirane ceste – javne poti (JP) v KS. Zaradi 
podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je obnova in asfaltiranje zajeto v sklopu koncesije. 

400213047 - Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Konovo 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za asfaltiranje ali obnovo posamezne kategorizirane ceste – javne poti (JP) v KS. Zaradi 
podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je obnova in asfaltiranje zajeto v sklopu koncesije. 

400213048 - Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Šalek 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za asfaltiranje ali obnovo posamezne kategorizirane ceste – javne poti (JP) v KS. Zaradi 
podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je obnova in asfaltiranje zajeto v sklopu koncesije. 

400213050 - Inv. vzdrž. JP (50:50) - KS Plešivec 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za asfaltiranje ali obnovo posamezne kategorizirane ceste – javne poti (JP) v KS. Zaradi 
podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je obnova in asfaltiranje zajeto v sklopu koncesije. 

400213054 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide 5.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju mesta Velenje smo nadaljevali z odpravljanjem arhitektonskih ovir za invalide na cestah, predvsem z 
vgrajevanjem klančin med pločnikom in cesto. 



 

400213101 - Most in cestni priključek v Paki na LC Paka - Paški Kozjak45.391 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s te postavke so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije "Ureditev projektne dokumentacije za 
širitev križišča v Paki" in za izvedbo prestavitve magistralnega vodovoda v območju križišča. 

400213106 - Pločnik ob RC Velenje - Polzela v Ložnici 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letu 2010 niso bila realizirana. Investicija je vezana na rekonstrukcijo državne ceste Polzela - Velenje. 

Sredstva so bila prerazporejena na drugo postavko, kjer so se aktivnosti povečale. 

400213109 - Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin 9.996 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za  redno vzdrževanju cest, ulic in ostalih javnih prometnih površin na območju mesta 
Velenje. V okviru podprograma vzdrževanja cest in drugih javnih prometnih površin smo sredstva porabili za dela, 
ki zagotavljajo pogoje za varnost udeležencev v prometu ter gospodarno ravnanje in zaščito javnih prometnih 
površin. 

400213110 - Štrbenkova - Partizanska, most - povezava 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400213111 - Sanacija mostov 17.575 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za obnovo mosta v Starem Šaleku. Obnovljena je bila mostna konstrukcija, 
hidroizolacija, asfaltna prevleka, mostna ograja in dograjena javna razsvetljava na mostu. 

400213116 - Obnova Žarove ceste 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo odsekov cest na Žarovi cesti, vključno z ureditvijo odvodnjavanja cest. 
Vrednost celotne obnove je presegala zagotovljena sredstva in ker sredstev ni bilo možno zagotoviti s 
prerazporeditvami, se k obnovi v 2010 ni pristopilo.   

400213118 - Cesta mimo Živkoviča na Gorici - Koželjskega 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija v letu 2010 zaradi pridobivanja zemljišč ni bila realizirana. Sredstva so se prerazporedila na drugo 
postavko, kjer so se aktivnosti povečale. 

400213119 - Obnova ceste Straža 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana ureditvi okolice po končani ureditvi območja (izgradnja kanalizacije). Ker še ni prišlo do 
podpisa kohezijske pogodbe za gradnjo kanalizacije na področju Šaleške doline, tudi ni prišlo do izgradnje 
kanalizacije ne omočju Straže. Zato tudi sredstva, planirana na tej postavki niso bila porabljena. 

400213121 - Šaleška cesta - izgradnja nadvozov (nadhodov) 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi prestavitve rekonstrukcije Šaleške ceste s strani Direkcije RS za ceste, se je prestavila tudi gradnja nadhoda 
čez Šaleško cesto in rekonstrukcija podhoda Mastodont. 



 

400213126 - LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj. Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe 
za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno porabiti), saj je obnova tega odseka 
zajeta v sklopu koncesije. 

400213128 - Gregorčičeva cesta 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za meteorno kanalizacijo na Gregorčičevi cesti je potrebno pridobiti tehnično dokumentacijo  

Sredstva so bila za ta namen prerazporejena v proračunsko leto 2011.  

400213129 - Efenkova cesta - pri Domu učencev 116.584 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen je bil urediti cesto s hodnikom za pešce med OŠ Livada in Domom učencev, cilj pa zagotoviti večjo 
prometno varnost za vse udeležence v prometu. Ureditev ceste in pločnika od Efenkove do Pake. 

400213130 - Partizanska cesta - križišče pri Gorenju 24.714 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so se črpala sredstva za postavitev montažnega krožišča in za nadzor nad izvedbo. 

400213154 - Ureditev pločnika in kolesarske steze od Koroške ceste do 
Škalskega jezera 5.092 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabljena sredstva so bila porabljena pridobitvi projektne dokumentacije za izgradnjo pešpoti in razsvetljave. 
Ostala sredstva so se prerazporedila na drugo postavko, kjer so se aktivnosti povečale. 

400213155 - JP 950 260 Grabnar - Bošnjak 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo ceste JP 950 260 Grabnar - Bošnjak. Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe 
za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno porabiti), saj je obnova tega odseka 
zajeta v sklopu koncesije. 
 

400213160 - Obnove cest - koncesija za ceste 563.850 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let 
izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d., ki je v sklopu koncesije v letu 2010 obnovil 14 od planiranih 39 cest, 
vrednostno oz. po obsegu pa je bilo izvedeno 28 % vseh cest od planiranih 40 %. Za vsako od obnov je bila narejena 
in pridobljena tudi tehnična dokumentacija. 

V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno 
nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo je razdeljeno na 4 proračunske (pod)programe in 
postavke - eden izmed njih je tudi 400213160. 

400213161 - Nadzor nad izvajanjem koncesije 29.111 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let 
izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d. V sklopu konceije se izvaja vzdrževanje in obnova cest. 

V duhu dobrega gospodarja je MOV z zunanjim izvajalcem - nadzornikom, sklenila pogodbo za izvajanje 
strokovnega nadzora nad vzdrževanjem in obnovo cest. Sredstva na postavki so namenjena plačevanju tega nadzora. 



 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 746.578 € 

Opis realizacije podprograma 

V ta program je vključeno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in cestnega sveta za 
nemoteno odvijanje prometa. Vzdrževalec cest po potrebi menja ali dopolnjuje vertikalno prometno signalizacijo, 
vsaj enkrat leto obnovi horizontalne označbe na cestah, vzdržuje predmete (fontane, drevesa, oporni zidovi, kanali 
za odvodnjavanje, prepusti…), ki so del cestnega sveta in redno spremlja delovanje semaforskih glav. Banka cestnih 
podatkov (BCP) je računalniški program, v katerem so vpisani vsi cestni profili. V programu so vpisani splošni 
podatki v cestah: pripadnost cest občinam, začetek in konec ceste, širina ceste, konstrukcija ceste, objekti na 
cestah… Podatki se dopolnjujejo, tako kot se urejajo ceste v Mestni občini Velenje. Vse te podatke pa dvakrat letno 
pošiljamo na direkcijo RS za ceste. Namen projekta je vzpostavitev videonadzora nad problematičnimi križišči v 
MO Velenje. S hitrim širjenjem infrastrukture v Velenju se širi tudi prometna problematika. Zaradi boljšega nadzora 
nad prometnimi površinami in sistemi v javnem prostoru se pojavlja potreba po videonadzoru nad semaforiziranimi 
križišči, kot tudi krožišči. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/2005), Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/98, 9/99), Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva 
prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2006), Odlok o občinskih cestah 
(Uradni vestnik MOV, št. 3/00), Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005), Zakon o javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 33/2006), Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006), Pravilnik o 
postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006), Pravilnik o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000), Zakon o prevozih v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 113/2003). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti nemoten in čim bolj varen promet ter čim večjo pretočnost vozil. Z 
uporabo sodobne tehnologije in videonadzora nad semaforiziranimi križišči bo mogoče hitrejše posredovanje 
servisnih ekip za odpravo napake in tako zagotoviti boljšo varnost udeležencem v prometu. Z videonadzorom je 
možno spremljati prometne tokove in temu primerno prilagajati prometne programe za boljšo pretočnost prometa. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja cestnega omrežja občine nadzor in 
spremljanje prometa, štetje prometa oziroma vodenje statistike obremenitve križišč,možnost sledenja zgodovine 
dogodkov v križiščih. 

400213055 - Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije 77.491 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let 
izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za 
opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo je 
razdeljeno na 4 proračunske (pod)programe in postavke - eden izmed njih je tudi 400213055. 

400213056 - Izvedba odmer na kategoriziranih LC 4.792 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nujna je zemljiškoknjižna ureditev kategoriziranih lokalnih cest, saj veliko število parcel, po katerih potekajo ceste, 
po vrsti rabe po podatkih zemljiškega katastra ni opredeljeno kot cesta in so v lasti fizičnih oseb. 

V letu 2009 je bila podpisana nova koncesijska pogodba  za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje za 
obdobje 15 let, v sklopu katere bo moral izbrani koncesionar v obdobju 3 let  ali obnoviti, sanirati, preplastiti ali 
asfaltirati vse lokalne ceste (LC) v Mestni občini Velenje. 

S koncesijsko pogodbo za vzdrževanje kategoriziranih javnih ceste je obnova ceste prenesena v obveznost 
koncesionarju. 

V letu 2010 so bila porabljena nujna sredstva iz te postavke. 



 

400213057 - Semaforizacija - Prešernova - Cesta talcev -  Foitova cesta 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva ste postavke niso bila rabljena, ni bilo potrebnih nobenih sprememb pri delovanju krmilnega diagrama 
sefamorjev. 

400213058 - Prometna študija občinskega cestnega omrežja 58.636 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so se črpala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za montažno krožišče pri Hartlu in za 
izvedbo štetja prometa na občinskem prometnem omrežju ter za analizo pridobljenih podatkov. 

400213061 - Izvedba odmer na kategoriziranih JP 4.748 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabljena sredstva so bila namenjena zemljiškoknjižni ureditvi kategoriziranih javnih poti, saj javne poti potekajo 
po številnih parcelah, ki so v lasti fizičnih oseb, po vrsti rabe iz podatkov zemljiškega katastra pa ni opredeljeno kot 
cesta. 

400213062 - Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin 21.725 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin in vzdrževanju parkirišč, na katerih 
velja režim »modrih con«. Na območju mesta imamo več parkirišč, na katerih je možno parkiranje ob plačilu 
parkirnine. Na teh parkiriščih smo opravljali vzdrževalna dela, enako kot na drugih parkiriščih, poleg tega pa še 
nekatera dela, ki so potrebna le na teh parkiriščih, kot na primer vzdrževanje obvestilnih tabel in podobno. 

400213064 - Strokovne naloge 46.900 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektnih dokumentacij, izdelavi strokovnih mnenj, strokovno – tehničnim 
nalogam pri pripravi dokumentacije za javna naročila; potrebnih za izvedbo investicij v cestno omrežje. 

400213065 - Ureditev neprometne signalizacije 12.826 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za postavitev in namestitev uličnih usmerjevalnih tabel. 

400213067 - Modre cone 9.603 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje sistema plačljivega parkiranja na območju parkirišč na katerih se plačuje 
parkirnina. Zajeti so stroški varovanja in prenosa gotovine, obratovanja in vzdrževanja 12 parkomatov, ter provizij 
in potrošnega materiala. Zastavljene cilje nismo realizirali v celoti, ker ni prišlo do načrtovane zamenjave 
parkomatov modrih conah. To zamenjavo načrtujemo v letu 2012. 

400213068 - Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic  
20.045 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so se črpala sredstva za postavitev in zaris nove prometne signalizacije. 

400213133 - Parkirišče Staro Velenje 25.355 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo parkirišč ob železnici v Velenju in pri Policijski postaji Velenje. 



 

400213134 - Parkirišče na pokopališču Podkraj 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila realizirana, zato smo jih porazdelili na druge postavke, kjer so se aktivnosti povečale v letu 2010. 

400213143 - Garažne hiše 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila predvidena za koriščenje za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo novih garažnih hiš in 
nadomestnih parkirišč, vendar se niso porabila, ker ni bilo potreb po gradnji nadomestnih parkirišč. 

400213145 - Namestitev turistično prometnih označevalih tabel 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se niso porabila in so se razporedila na druge postavke, kjer so se aktivnosti povečale. 

400213146 - Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin 32.242 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi iz te postavke smo na območju mesta Velenje vzdrževali in obnavljali javne prometne površine, ki so v 
lasti občine in jih je občina dolžna vzdrževati, niso pa kategorizirane kot javne prometne površine. 

400213147 - Ureditev javnega mestnega prometa 430.282 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena poskusnemu izvajanju prevoza potnikov v mestnem prometu v mestni občini Velenje. 
Avtobusni prevoz potek po petih progah, ob progah je 42 postajališč. Za rumeno progo ,oranžno, zeleno in modro se 
uporabljajo trije rumeni avtobusi z imenom LOKALC. Rdeča proga pa je redna, obstoječa Izletnikova proga. V letu 
2010 je bilo pripeljanih 861.578 potnikov. 

400213148 - Videonadzor križišč 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porazdelili na druge postavke, kjer so se aktivnosti povečale v letu 2010. 

400213151 - Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre 
cone 1.816 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna realizacija je dosegla višino 6%, vendar so kljub temu bila na terenu opravljena vsa potrebna dela, saj so 
bili stroški izvedbe zajeti v postavki »vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin«. 

400213153 - Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre 
cone 118 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kljub temu, da finančna realizacija na tej postavki ni realizirana, so bila na terenu opravljena vsa potrebna dela v 
okviru zimske službe. Stroški zanje pa so bili zajeti v postavki »zimska služba mestnih površin«. 

400213156 - Parkirišče za pošto 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstev s te postavke nismo porabili, saj smo primanjklaj parkirišč ustrezno kompenzirali z bližnjo garažno hišo. 

13029004 - Cestna razsvetljava 259.237 € 

Opis realizacije podprograma 

Na območju Mestne občine Velenje imamo sistem javne razsvetljave, ki je delno v lasti Mestne občine Velenje, 
delno ( večji del ) pa v lasti Elektro Celje d.d.. S sistemom v celoti upravlja Mestna občina Velenje, vzdrževalna 
dela pa v pretežni meri opravlja Elektro Celje d.d.. Manjši del JR vzdržujeta še dve podjetji ( Cankarjevo cesto, Stari 



 

Šalek, Ljubljansko cesto v Starem Velenju …… ) S sredstvi iz tega podprograma zagotavljamo redno obratovanje 
sistema javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje, kar pomeni vzdrževati sistem, odpravljati okvare na 
objektih javne razsvetljave in plačevati porabo energije na javni razsvetljavi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/2005), Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/98, 9/99), Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva 
prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2006), Odlok o občinskih cestah 
(Uradni vestnik MOV, št. 3/00), Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005), Zakon o javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 33/2006), Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006), Pravilnik o 
postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006), Pravilnik o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000), Zakon o prevozih v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 113/2003). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana, v večji meri ima vgrajena varčne 
svetilke, deloma pa jih bo potreba še zamenjati. Dolgoročni cilj Mestne občine Velenje je, da bi vsi objekti javne 
razsvetljave prešli njeno v last in da bi v sistemu dosegli optimalno upravljanje. Za dosego tega cilja je poleg 
prenosa JR v lastništvo MOV opraviti še dosti nalog, ki pa so skoraj vse vezane na lastništvo. Tako bo potrebno vsa 
prižigališča umakniti iz transformatorskih postaj in zanje postaviti posebne omarice. Izdelali smo kataster vseh 
objektov javne razsvetljave, ki ga bo mogoče dograditi z daljinskim upravljanjem javne razsvetljave, kar bo 
neposredno vplivalo na varčevanje z energijo in s tem na zmanjševanje stroškov za razsvetljavo. V skladu z 
evropsko uredbo o svetlobnem onesnaževanju okolja bomo do leta 2016 vso javno razsvetljavo uredili v skladu z 
evropskimi standardi in normativi. Na ta način bomo občanom zagotavljali kvalitetno storitev, v sistemu ki bo 
optimalno deloval bomo minimalno onesnaževali okolje z odvečno svetlobo in stroške za razsvetljevanje mesta 
omejili na razumno mero. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letu 2010 smo redno in kvalitetno vzdrževanje objektov javne razsvetljave in zagotavljati občanom kvalitetno 
storitev razsvetljevanja mesta Velenje in okolice. Vsa svetila smo zamenjevali z varčnimi in na ta način zniževali 
stroke za električno energijo, roke za odpravo okvar na objektih javne razsvetljave pa smo skrajšali na najnižjo 
možno mero. 

400213071 - Koroška cesta - rekonstrukcija Gorjanovega klanca 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo LZ 452 090 Cesta talcev - odseka ceste od Koroške ceste do Ceste talcev in 
izgradnjo JR v sklopu te obnove. Vrednost celotne obnove je presegala zagotovljena sredstva in ker sredstev ni bilo 
možno zagotoviti s prerazporeditvami, se k obnovi v 2010 ni pristopilo.   

400213083 - Javna razsvetljava mesta 244.722 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za redno vzdrževanje objektov javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje in za 
porabljeno energijo na javni razsvetljavi. Stara in dotrajana svetila nadomeščamo z novimi, ki so energetsko varčna 
in okolju bolj prijazna. 

400213084 - Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Cirkovce 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V KS Cirkovce nismo gradili javne razsvetljave, zato sredstva niso bila porabljena. 

400213085 - Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Staro Velenje 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V KS Staro Velenje nismo gradili javne razsvetljave, zato sredstva niso bila porabljena. 

400213086 - Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Vinska Gora 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V KS Vinska Gora nismo gradili javne razsvetljave, zato sredstva niso bila porabljena. 



 

400213088 - Sofinanciranje javne razsvetljave - KS Kavče 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V KS Kavče nismo gradili javne razsvetljave, zato sredstva niso bila porabljena. 

400213092 - Sofinanciranje javne razsvetljave - Škale 92 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo JR v Škalah. JR je bila zgrajena, vendar so računi zapadli v leto 2011. 
Sredstva, ki so bila porabljena pa so bila namenjana za notarsko overitev služnostnih pogodb. 

400213152 - JR - izboljšanje energetske učinkovitosti 14.423 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za postavitev stebričkov za polnjenje električnih vozil. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 259.546 € 

Opis realizacije podprograma 

Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države in lokalne skupnosti, ki bodo prinesle korist v 
prihodnosti. Vlaganja v programu so namenjena rekonstrukcijam na državnih cestah, s katerimi se spreminjajo 
tehnične značilnosti obstoječih cest, kar ima za posledico spremembo zmogljivosti in izboljšanje lastnosti ceste. V ta 
sklop spadajo rekonstrukcije križišč, ureditev cest skozi naselja, vgradnja cestnih naprav za povečanje varnosti 
prometa, zaščita ceste ter objektov ob vzdolž ceste pred vplivom prometa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/98, 9/99), Odlok o ureditvi 
cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
12/2006), Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, št. 3/00), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list 
RS, št. 128/06), Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005), Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 
33/2006), Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006), Pravilnik o postavljanju objektov za 
obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006), Pravilnik o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list 
RS, št. 113/2003). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je izboljšati doseženo raven prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 
in boljša dostopnost ter zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vpliv na okolje. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj za leto 2010 je dokončanje rekonstrukcije Šeleške ceste. 

400213096 - Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za soinvesticijo pri rekonstrukcijji križišča, ker pa je Direkcija RS za ceste investicijo 
prestavila, so tudi sredstva ostala neporabljena. 

400213099 - Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje 172.291 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila rezervirana za sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste, vendar je Direkcija RS za ceste 
investicijo prestavila za nedoločen čas. Zaradi tega razloga se sredstva niso porabila v celoti. 

Del sredstev je bil porabljen za plačilo izgradnje podhoda pod Foitovo cesto in rekonstrukcijo Kopališke ceste. Obe 
gradnji sta se izvajali v sklopu rekonstrukcije Šaleške ceste. 



 

400213105 - Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunsko postavko investicijskega vzdrževanja  cest sodijo dela, ki pomenijo povečanje in ohranjanje cestne 
infrastrukture, povečanje učinkovitosti odvijanja prometa,zagotavljanje dostopnosti in zmanjšanje vplivov na 
bivalno okolje. Izvedbeni program predvideva gradnjo krožišča Cesta na Selo in Konovsko cesto.  

V pripravi je izdelava PZI projektna dokumentacije za izgradnjo krožišča. Investicija se prenese v naslednje 
obdobje. 

400213162 - Rekonstrukcija ceste R3-696 Velenje - Škale 87.256 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila koriščena za sofinanciranje rekonstrukcije odseka od Starega kina do zbiralnice odpadkov ter 
investicijski in gradbeni nadzor. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.052.819 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela 
varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen 
varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 
človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del 
narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 ) Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 
Zakon o javno zasebne partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 
(Uradni list RS, št. 32/06 in 98/07) Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06) 
Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
(Uradni list RS, št. 29/02) Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov(Uradni list RS, št. 3/03 ) 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.007.087 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v 
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico 
do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem 
zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad 
posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad 
rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih 
ukrepov varstva okolja. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 
trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje 
posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje 
uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 
obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal 
monitoring okolja tj. spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi 
povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše 
obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, 
pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 



 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 521.654 € 

Opis realizacije podprograma 

Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega 
ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje 
odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni 
ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa 
povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno 
poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih 
o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: 
zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin 
odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je 
spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje 
vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem 
času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in 
tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen 
način obveščanje uporabnikov storitev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odlok o določitvi pogojev opravljanja 
GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, 
št. 5/2003), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004), Občinski 
programi. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine 
odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev so manjše količine zbranih odpadkov kar se ugotovlja z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene so 
količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter 
njihovo zmanjševanje. Zagotoviti je potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje 
emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov z zagotavljanjem največje 
možne stopnje predelave in reciklaže. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilji so se izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki 
urejajo to področje. Ugotavljala se stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale so 
aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih 
odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. 

400215001 - Javna snaga 204.587 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zastavljene cilje smo realizirali v celoti. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje javne snage in čiščenje krožišč 
ter spominskih obeležij v obsegu in na območjih določenih s koncesijsko pogodbo. Višina porabe temelji na popisih 
del z izmerami v koncesijski pogodbi in realizaciji v preteklem letu. Ta zajema predvsem ročno/strojno pometanje 
določenih javnih površin, postavitev, vzdrževanje in praznjenje košev za smeti, čiščenje spomenikov Onemele puške 
vključno z vodometom, Vojaki pred stavbo sodišča, Tito, Edvard Kardelj in drugih ter čiščenje fontane na Kidričevi 
cesti. 

400215002 - Ločeno zbiranje odpadkov 47.104 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo 43 novih zbiralnic, dodatno čiščenje zbiralnic in prevoz komunalnih 
odpadkov na regijsko odlgališče v Celju za čas, do pridobitve pozitivnega soglasja k ceni za prevoz. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Poraba za izgradnjo zbiralnic temelji na Odredbi o ločeno zbranih frakcijah komunalnih odpadkov, na osnovi katere 
so zbiralnice občinska infrastruktura in je bilo za izgradnjo zbiralnic izvedeno javno naročilo. Prevoz odpadkov pa 
smo krili na podlagi določil koncesijske pogodbe. 



 

400215003 - Javna snaga izven koncesijske pogodbe 6.112 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje javne snage izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko 
pogodbo. Realizacija je nižja od načrtovane, ker ni prišlo do nakupa specialnih košev, ki so bili planirani. 

400215006 - Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400215007 - Ravnanje z odpadki - RO 2000 - MOV 2.591 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva porabljena za izdelavo nalepk za opremljanje zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov ter za plačilo okoljske 
dajatve za obremenjevanje voda z izcednimi vodami iz zaprtega odlagališča v Škalah. Občine solastnice odlagališča 
smo plačale delež okoljske dajatve po deležu lastništva. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Podpisana pododba o podjemu za odlagališče, na osnovi katere z zaprtim odlagališčem upravlja Komunalno podjetje 
Velenje in nastale stroške krijemo občine solastnice. 

400215018 - Naložbe v odl. odp. - TOO - sof. reg. centra za ravnanje z 
odpadki 61.332 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje regijskega centra v Celju, plačali smo že zapadle obveznosti iz 
preteklih let. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Poraba temelji na osnovi podpisane medobčinske pogodbe  o sodinanciranju regijskega centra za ravnanje z odpadki 
CERO Celje in aneksov iz leta 2003. 

400215083 - Naložbe v odl. odp. - TOO - PCERO Velenje - Center za ravnanje 
z odpadki 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koncesija za ravnanje z odpadki je bila podeljena na osnovi JZP. Predvidenih naložb nismo izvedli, ker je zasebni 
partner zagotovil sredstva za izgradnjo pokritega skladišča - za kar pa okoljske dajatve ne moremo porabiti. 

400215093 - Čiščenje mesta - počitniško delo 199.927 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov in počitniškega dela dijakov in študentov za urejanje mesta. 
Delo dijakov in študentov smo opredelili v programu opravil, ki je bil razdeljen na naslednje sklope:  

-       KOMUNALNA OPREMA (klopi, javna razsvetljava, ograje mostov – železne, lesena ograja ob Paki, ograja 
na kotalkališču, konfini) 
-       JAVNA SNAGA (utrjene površine-parkirišča, pločniki, kolesarske steze, cone za pešce, neutrjene površine, 
črna odlagališča) 
-       ZELENJE (žive meje, drevnine) 
-       KRAJEVNE SKUPNOSTI 
-       OSNOVNE ŠOLE 
-       VRTEC VELENJE  
-       JAVNI ZAVODI 
-       ČIŠČENJE VODOTOKOV 
-       SONČNI PARK 
-       POMOČ GASILCEM 



 

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

400215096 - PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila predvidena za ureditev razmerij v zvezi s PCERO Velenje, vendar se planirana sredstva niso 
porabila ker postopki še niso zaključeni. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 1.471.012 € 

Opis realizacije podprograma 

Stanje okolja je posledica mnogih pritiskov na okolje, ki se kažejo predvsem skozi človeške dejavnosti. Največkrat 
se kaže preko emisij snovi in energij v okolje, v tem programu vnašanje odpadne vode v tla. Po uveljavitvi novega 
Zakona o varstvu okolja (ZVO-l) leta 2004 sta se odprli dve novi veliki poglavji, ki vplivata na obvladovanje in 
zmanjšanje emisij v okolje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi, predvsem pa sta namenjena 
spodbujanju razvoja in uporabi tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. 
Odpadno vodo vodimo v kanalizacijo, ki predstavlja omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi 
povezanih naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje odpadne 
vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z 
drugim materialom prekritih površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odlok o določitvi pogojev opravljanja 
GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, 
št. 5/2003), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004), Občinski 
programi. Zakon o varstvu okolja (ZVO , URL 39/06) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1B, 70/08) Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ( url 109/07) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske 
vode z javnih cest ( URL 47/05) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z izgradnjo kanalskega omrežja, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti. 

400215019 - Koroška cesta - rekonstrukcija Gorjanovega klanca 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo LZ 452 090 Cesta talcev - odseka ceste od Koroške ceste do Ceste talcev in 
obnovo kanalizacije v tem delu. Vrednost celotne obnove je presegala zagotovljena sredstva in ker sredstev ni bilo 
možno zagotoviti s prerazporeditvami, se k obnovi v 2010 ni pristopilo.   



 

400215026 - Vzdrževanje meteorne kanalizacije 31.861 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za čiščenje meteorne kanalizacije in objektov na njej, deratizacijo (2 x letno), ter redno 
kontrolo vtočnih objektov na Žarovi, Selu in Pesju. 

400215027 - Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - odplačila kreditov 213.944 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo glavnic in obresti razširjenega prispevka za investicijska vlaganja v objek 
vovo oskrbe ter razširjen prispevek odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. 

400215029 - Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - kanalizacija Škale - jug 1.238 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacijo Škale - jug.   

400215039 - Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - kanalizacija Podkraj, Tajna, 
Podgorje 105 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo dokumentacije razširjenega prispevka za investicijska vlaganja v objek vovo 
oskrbe ter razširjen prispevek odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda - Podkraj, Tajna, Podgorje. 

400215061 - Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za pridobitev projektov za izgradnjo fiksnega krožišča pri Skalci. Projekt je pridobljen, 
račun pa bo zapadel v letu 2011. 

400215062 - Meteorni kanal Konovska cesta - reka Paka 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za pridobitev projektov za izgradnjo meteornega kanala od krožišča do reke Pake. Projekt 
je pridobljen, račun pa bo zapadel v letu 2011. 

400215066 - Obnova Žarove ceste 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za obnovo odsekov cest na Žarovi cesti, vključno z ureditvijo odvodnjavanja cest. 
Vrednost celotne obnove je presegala zagotovljena sredstva in ker sredstev ni bilo možno zagotoviti s 
prerazporeditvami, se k obnovi v 2010 ni pristopilo.   

400215067 - Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Podkraj 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območje nima urejenega zbiranja in odvajanja padavinske vode, zaradi česar prihaja do pojava plazov. Dolgoročno 
je potrebno urediti odvajanje padavinske vode s kanaliziranjem in izlivom v odvodnik ob upoštevanju, da se na 
kanalizaciji gradijo zadrževalniki padavinske odpadne vode, ki so objekti za izravnavanje sunkovitih in povečanih 
iztokov padavinske odpadne vode posredno ali neposredno v vode. 

Sredstva so bila namenjena pripravi hidroloških in geoloških raziskav, tehnične dokumentacije in projektov za 
izgradnjo. Zaradi nepodpisa vseh služnostnih pogodb, projekt (Tajna) še ni zaključen in predan, zato račun še ni bil 
izstavljen in sredstva niso bila porabljena. 

400215068 - Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Vinska Gora
 66.037 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območje nima urejenega zbiranja in odvajanja padavinske vode, zaradi česar prihaja do pojava plazov. Dolgoročno 
je potrebno urediti odvajanje padavinske vode s kanaliziranjem in izlivom v odvodnik ob upoštevanju, da se na 



 

kanalizaciji gradijo zadrževalniki padavinske odpadne vode, ki so objekti za izravnavanje sunkovitih in povečanih 
iztokov padavinske odpadne vode posredno ali neposredno v vode. Sredstva so bila porabljena pripravi tehnične 
dokumentacije in izgradnji meteornih kanalov v Lipju in Janškovem selu. 

400215069 - Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Kavče7.103 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območje nima urejenega zbiranja in odvajanja padavinske vode, zaradi česar prihaja do pojava plazov. Dolgoročno 
je potrebno urediti odvajanje padavinske vode s kanaliziranjem in izlivom v odvodnik ob upoštevanju, da se na 
kanalizaciji gradijo zadrževalniki padavinske odpadne vode, ki so objekti za izravnavanje sunkovitih in povečanih 
iztokov padavinske odpadne vode posredno ali neposredno v vode.Sredstva so bila porabljena pripravi tehnične 
dokumentacije in izgradnji meteornega kanala pod JP 950 810 (pri Glušiču). 

400215070 - Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Podgorje0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območje nima urejenega zbiranja in odvajanja padavinske vode, zaradi česar prihaja do pojava plazov. Dolgoročno 
je potrebno urediti odvajanje padavinske vode s kanaliziranjem in izlivom v odvodnik ob upoštevanju, da se na 
kanalizaciji gradijo zadrževalniki padavinske odpadne vode, ki so objekti za izravnavanje sunkovitih in povečanih 
iztokov padavinske odpadne vode posredno ali neposredno v vode. 

Sredstva so bila namenjena pripravi hidroloških in geoloških raziskav, tehnične dokumentacije in projektov za 
izgradnjo. V letu 2010 se je pripravila samo projektna naloga, projekti še niso bili naročeni, zato do realizacije ni 
prišlo. 

400215072 - Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo - območje Pesje 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za izgradnjo vtočnih objektov, oblikovanimi kot zadrževalniki visokih vod pred vtokom v 
kanalizacijo, ter povečanju dimenzij meteornih kanalov. Vrednost predvidenih del je presegala zagotovljena sredstva 
in ker sredstev ni bilo možno zagotoviti s prerazporeditvami, se k realizaciji v 2010 ni pristopilo.   

400215085 - Naložbe v odv. in čišč. voda - RR - kanalizacija Šalek 1.643 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti razširjenega prispevka za investicijska vlaganja v objek vovo oskrbe 
ter razširjen prispevek odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda - kanalizacija Šalek. 

400215097 - Odplačilo kredita CČN Šaleške doline II. faza 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odplačevanje obveznosti iz naslova najetih kreditov pri izgradnji CČN Šaleške doline II. Faza in drugih objektov za 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda se niso porabila. Sredstva proračunske postavke so 
bila razporejena na drugo proračunsko postavko. 

400215099 - Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline 682.133 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na CČN ter za plačilo računov za projektno dokumentacijo za 
operacijo "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini" ki se je potrebna za pripravo razpisa za črpanje sredstev 
Kohezijskega sklada. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Poraba tamelji na podlagi podpisane medobčinske pogodbe o najemnini za CČN in njeni porabi. 

400215100 - Odplačilo kreditov - prenos programa 1998 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
druo proračunsko postavko. 



 

400215103 - Novogradnja kanalizacije  - Konovska cesta - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja kanalizacije na Konovski cesti predstavlja zadnji odsek, s katerim bo zaključena izgradnja primarnega 
kanalizacijskega omrežja na območju KS Konovo. Projekti so pridobljeni, prav tako gradbeno dovoljenje. Projekt se 
bo izvajal v sklopu kohezijskih projektov v letih 2011 do 2015. 

400215104 - Novogranja kanalizacije - Šalek - Paka levi breg - program 2009
 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stanovanjske objekte, ki so zgrajeni ob reki Paki in dva stanovanjska objekta, za katera je bila že izdelana projektna 
dokumentacija za prečrpavanje, je potrebno priključiti na novo kanalizacijo, ki bo potekala v cestnem telesu in 
naprej ob reki Paki do obstoječe kanalizacije 

Projekti so pridobljeni, prav tako gradbeno dovoljenje. Projekt se bo izvajal v sklopu kohezijskih projektov v letih 
2011 do 2015. 

400215105 - Novogradnja kanalizacije - Gorica Zg. Šalek - program 2009  
0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekti so pridobljeni, prav tako gradbeno dovoljenje. Projekt se bo izvajal v sklopu kohezijskih projektov v letih 
2011 do 2015. 

400215106 - Novogradnja kanalizacije - Straža - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Primarni kanal Straža predstavlja načrtovan odsek primarnega kanala istoimenskega naselja Straža. Trasa 
predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se načrtuje v obstoječih 
travnikih. Načrtovani primarni vod se na obstoječo javno kanalizacijo priključuje v revizijskem jašku J3331. 
Projekti so pridobljeni, prav tako gradbeno dovoljenje. Projekt se bo izvajal v sklopu kohezijskih projektov v letih 
2011 do 2015. 

400215107 - Izgradnja zadrževalnih bazenov - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javna kanalizacijska sistema Velenje-Šoštanj ter Šmartno ob Paki sta mešanega značaja, zaradi tega je na sistemu 
večje število razbremenilnih objektov (34 objektov). Le ti so zgrajeni na osnovi veljavnih predpisov v preteklosti, 
tako da ne zadoščajo sodobnim zahtevam EU glede varovanja odvodnikov glede prelivanja vode iz kanalizacijskih 
sistemov (ATV- A128). Posledično prihaja ob prelivanju vode do prekomernega onesnaževanja edinega odvodnika 
v dolini s tako imenovanim prvim čistilnim valom, kasneje pa se na CČN odvaja razredčena odpadna voda, ki 
zmanjšuje učinke čiščenja. Predvideva se ukinitev sedanjih neustreznih razbremenilnikov ter izgradnjo 29 ZBDV in 
sicer v MO Velenje 19 ZBDV. Projekti so pridobljeni, prav tako gradbeno dovoljenje. Projekt se bo izvajal v sklopu 
kohezijskih projektov v letih 2011 do 2015. 

400215108 - Dograditev primarne kanalizacije - Kavče - program 2009 
 2.646 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za soglasje in ustrezno dokumentacijo. 

400215109 - Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring - program 
2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekti so pridobljeni, prav tako gradbeno dovoljenje. Projekt se bo izvajal v sklopu kohezijskih projektov v letih 
2011 do 2015. 



 

400215110 - Izgradnja primarnega kanala Bevče - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kanalizacijski sistem naselja Bevče zajema odvajanje fekalnih odpadnih voda iz naselja Bevče, Črnova in del 
naselja Lipje. Na obravnavanem območju je 361 prebivalcev oziroma 135 objektov. V tehnični rešitvi se fekalne 
vode iz naselij Bevče, Črnova in Lipje speljejo v že zgrajen kanalizacijski sistem Bevče I. faza in od tu na Centralno 
čistilno napravo v Šoštanj, pri čemer je dolžina primarnega fekalnega kanala 1920 m.  

Gradnja 1 faze je izvedena v 2010, nadaljevanje pa je investicije Bevče - Dolinšek prestavljena v letu 2011. 

400215112 - Naložbe v odv. in čišč. voda - TOV - sof. kohezijskega programa
 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti na področju naložb v odvajanje in čiščenje voda se bodo izvajale v sklopu Lokalnega operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Izračuni temeljijo na Lokalnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za MOV in  
zbranih TOV. Projekti so pridobljeni, prav tako gradbeno dovoljenje. Projekt se bo izvajal v sklopu kohezijskih 
projektov v letih 2011 do 2015. 

400215115 - Izgradnja kan. Vinska Gora - center (aglomeracija 20700) in 
MČN - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je izgradnja kanalizacije na območju Vinske Gore. Velika potreba po izgradnji se na tem področju 
kaže zaradi plazovitega območja, kar padavinske vode samo poslabšujejo. V izogib takšnim težavam je potrebno 
čim prej zgraditi kanalizacijsko omrežje.  Zaradi izpada vira financiranja ( RR) se realizacija projekta predvideva v 
naslednjih letih. 

400215119 - Izgradnja kanalizacije Podgorje (aglomeracija 20634), plaz, 
zalednje vode - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je izgradnja kanalizacije na območju Podgorja. Velika potreba po izgradnji se na tem področju kaže 
zaradi plazovitega območja, kar padavinske vode samo poslabšujejo. V izogib takšnim težavam je potrebno čim prej 
zgraditi kanalizacijsko omrežje.  Zaradi izpada vira financiranja ( RR) se realizacija projekta predvideva v 
naslednjih letih. 

400215120 - Subvencioniranje izgradnje hišnih ČN in MKČN do 50 PE - 
program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razgibanega terena, površja in razkropljenosti prebivalcev MOV vsem ne moremo omogočiti priklopa na 
skupno kanalizacijsko omrežje in CČN. Zato je v namen zmanjšanja onesnaževanja okolja z odplakami potrebno 
čim bolj vzpodbujati izgradnjo individualnih čistilnih naprav. Subvencije bomo izvajali v letu 2011 do 2015. 

400215121 - Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring, sekundarni 
del  - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je izgradnja kanalizacije na območju Podkraj - območje Ring. Velika potreba po izgradnji se na tem 
področju kaže zaradi plazovitega območja, kar padavinske vode samo poslabšujejo. V izogib takšnim težavam je 
potrebno čim prej zgraditi kanalizacijsko omrežje.  Zaradi izpada vira financiranja ( RR) se realizacija projekta 
predvideva v naslednjih letih. 

400215122 - Izgradnja sekundarne kanalizacije - Konovska cesta - program 
2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt se bo izvajal v sklopu kohezijskih projektov v letih 2011 do 2015. 



 

400215123 - Izgradnja sekundarne kanalizacije - Šalek - Paka levi breg - 
program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt se bo izvajal v sklopu kohezijskih projektov v letih 2011 do 2015. 

400215124 - Izgradnja sekundarne kanalizacije - Gorica - Zg. Šalek - program 
2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt se bo izvajal v sklopu kohezijskih projektov v letih 2011 do 2015. 

400215126 - Izgradnja sekundarne kanalizacije - Kavče - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt se bo izvajal v sklopu kohezijskih projektov v letih 2011 do 2015. 

400215127 - Odkupi zemljišč - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izgradnjo objektov in kanalizacijskega omrežja je za pridobivanje izvedbene dokumentacije potrebno urediti 
lastništva, pri tem pa bo potrebno določena zemljišča tudi odkupiti. Sredstva proračunske postavke niso bila 
porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400215128 - Izgradnja in pomoč na ostalih področjih - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in izvedbo za manjše projekte, ki jo je potrebno pridobiti zaradi 
zagotavljanja sočasnosti izvedbe drugih investicij. Prav tako so sredstva iz te postavke namenjene za gradnjo ostalih 
nepredvidenih naložb skladno s potrebami uporabnikov. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica 
porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400215129 - Inženiring, zbiranje in vodenje - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela, ki se bodo izvajala skladno s 3. in 10. členom pogodbe o prenosu in izvajanju dela investicij v komunalno 
infrastrukturo, podpisano med Komunalnim podjetjem Velenje in vsemi občinami ustanoviteljicami.  

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400215130 - Dokumentacija za EU projekte - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Priprava dokumentacije za projekt: »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini in Zbiranje in čiščenje komunalne 
odpadne vode na občutljivem območju reke Pake v Šaleški dolini«, s katerim želimo kandidirati za pridobitev 
kohezijskih sredstev EU za Šaleško dolino. V okviru projekta »Dograditev in obnova sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda Šaleške doline« je za območje občine predvidena novogradnja kanalizacije Šalek – Paka levi breg in 
Zgornji Šalek  v letu 2011; kanalizacija Straža v letu 2012; kanalizacija Kavče v letu 2013, zadrževalnih bazenov v 
letu 2014 in 2015. Izdelana je projektna in investicijska dokumentacija. Sredstva proračunske postavke niso bila 
porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

 

400215151 - Kanalizacijsko omrežje Bevče III. Faza - 1. del - TOV 2.687 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za projektno dokumentacijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežje Bevče III. Faza  - 
TOV. 



 

400215152 - Kanalizacija Črnova - TOV 220.916 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za izgradnjo investicije 1. faza kanalizacije in vodovodnega omrežja Bevče  - Črnova. 

400215153 - Rekonstrukcija MKČN 500 PE za odpadne vode naselja Kavče - 
TOV 182.969 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za rekonstrukcijo male komunalne čistilne naprave za odpadne vode naselja Kavče in za 
zaščito brežine Kavče. 

400215154 - Kanalizacija Konovska cesta - TOV 56.545 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za izgradnjo investicije v komunalno infrastrokturo - kanalizacija Konovske ceste. 

400215160 - Naložbe - odvajanje odpadnih voda 575 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za vzdrževanje odvajanja odpadnih voda. Zamenjali so števc v ČOV Ribiška koča. 

400215161 - Naložbe - čiščenje odpadnih voda 609 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za najemnino komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 14.421 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma Odvoz in hramba zapuščenih vozil odvažamo zapuščena vozila z javnih površin v občini v 
hrambo. Po preteku največ trimesečne hrambe predamo zapuščena vozila, za katera ne poskrbijo lastniki sami, v 
uničenje. Na ta način skrbimo za okolje, saj predstavljajo odslužena vozila veliko potencialno nevarnost za 
onesnaženje okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-
ZUKN), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010), Zakon o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) 
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami), Odlok o ureditvi 
cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje - UPB (Uradni vestnik MOV, št. 
12/2010), 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je preprečevanje onesnaževanja okolja z odpadnimi olji, kislinami in drugimi 
nevarnimi snovmi, za katere predstavljajo zapuščeni avtomobili potencialno nevarnost. Uspešnost zastavljenih ciljev 
bo odvisna od doslednosti izvajanja nadzora in sankcioniranja povzročiteljev, ter sprotnega odstranjevanja 
zapuščenih vozil z javnih površin. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V zadnjem času opažamo upadanje števila zapuščenih vozil na javnih površinah. V letu 2010 je bilo odpeljanih in 
skladiščenih 22 zapuščenih vozil v hrambo. V naslednjih letih želimo zmanjševati število zapuščenih vozil. 
Uspešnost izvajanja bo odvisna od pravočasnih odvozov v hrambo im zmanjševanja letnega števila vsaj za 5 %. 

400215065 - Odvoz in hramba zapuščenih vozil 14.421 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let 
izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d., v sklopu katere mora koncesionar tudi odvažati in hraniti zapuščena 



 

vozila. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno 
letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo je razdeljeno na 4 proračunske (pod)programe in 
postavke - eden izmed njih je tudi 400215065. 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 45.732 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program zajema vse aktivnosti Mestne občine Velenje, ki so nujne za vzdrževanje, upravljanje ter ravnanje z 
vodotoki na področju Mestne občine Velenje 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev dobrega nivoja vodotokov in brežin vodotokov, v skladu z 
zakonskimi podlagami in omejitvami. Dolgoročni cilj Mestne občine Velenje je izboljšati pretočnost vodotokov in 
zmanjšali poplavno ogroženost predelov ob vodotokih. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 45.732 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema vse aktivnosti Urada za gospodarske javne službe, ki so nujne za zagotovitev zadovoljivega 
vzdrževanja, upravljanja ter ravnanja z vodotoki na področju Mestne občine Velenje. V skladu z Zakonom o vodah 
je upravljanje z vodami in vzdrževanje vodnih zemljišč v pristojnosti države, ki naj bi skrbela tudi za urejenost 
vodotokov. Za čiščenje in košnjo brežin manjših vodotokov zadolženi tudi lastniki priobalnih zemljišč, tudi MOV 
kot lastnica priobalnega pasu na vodotokih II. reda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 41/2004, 57/2008), Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, 
št. 128/06, 16/2008, 19/2010), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 
108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Občinski programi. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z sredstvi, ki so bila porabljena je Mestna občina Velenje, Urad za gospodarske javne službe, poskrbel za: košnjo 
brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, poskrbeli za večjo 
varnost mostov na kategoriziranih cestah,…. S tem je bila izboljšana pretočnost in zmanjšana poplavna ogroženost 
predelov ob vodotokih. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Za uresničitev svojih najpomembnejših nalog je Urad za gospodarske javne službe določil naslednje izhodiščne 
izvedbene cilje v okviru dolgoročnih ciljev podprograma: - zagotovitev dobre pretočnosti vodotokov, - košnja 
brežin, - obrezovanje drevja ob brežinah, - odstranjevanje naplavin na brežinah in v bližini prepustov, - 
odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, - zagotovitev večje varnost mostov na kategoriziranih cestah Vsi cilji so 
bili realizirani/doseženi. 

400215060 - Vzdrževanje vodotokov 45.732 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in 
nanosov v strugah in odstranitvi naplavin brežin vodotokov II. reda ter za obnovitev mostu pri Jevšniku na Selah. S 
tem smo poskrbeli za večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah, izboljšali pretočnost in zmanjšali poplavno 
ogroženost predelov ob vodotokih. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.193.214 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Namen področja je zagotavljati neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah; zagotavljati pogoje za nemoteno 
delovanje tudi na področjih; urejanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, drugih komunalnih dejavnosti ki so 
javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih 
sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 



 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Zakon o gospodarskih javnih službah 
ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih 
zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003), Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in 
dopolnitvami), Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004). 

1603 - Komunalna dejavnost 1.193.214 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih 
komunalnih dejavnosti. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje. 

16039001 - Oskrba z vodo 54.543 € 

Opis realizacije podprograma 

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Zakon o gospodarskih javnih službah 
ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih 
zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003), Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in 
dopolnitvami), Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz 
lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba in postopno reševanje odvoda 
odpadnih voda. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in 
reševanje odvoda odpadnih voda. 

400216002 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja 3.485 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izhodišča so opredeljena s pravili o normativih in vzdrževanju hidrantnega omrežja s ciljem ohranjanja 
upočasnejenega a trenda propadanja hidrantov, posodabljanja hidrantov in zagotavljanja njihove uporabnosti. 
Sredstva so bila porbljena za redno vzdrževanje hidrantnega omrežja, ki zajema: pregled in meritve na 471 
hidrantih, zamenjavo podzemnih z nadzemnimi hidranti, stroške za porabljeno vodo za preizkus hidrantov, gasilske 
vaje in dostavo vode v sušnih letih. 

400216035 - Pločnik ob RC Velenje - Polzela v Ložnici 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo 
proračunsko postavko. 

400216048 - Odplačila kreditov - prenos programa 1998 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo 
proračunsko postavko. 



 

400216050 - Izgradnja vodovoda Vinska Gora III. faza - prenos programa 
1998 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je bila izgradnja sekundarnega vodovoda na največjem območju MO Velenje, v krajevni skupnosti 
Vinska Gora, ki še ni imelo ustrezno urejene javne oskrbe z vodo. Osnovni problem obstoječe oskrbe z vodo so 
izredno nekvalitetni vodni viri, ločeni manjši lokalni vodovodni sistemi, premajhni vodni zbiralniki, stare, dotrajane 
in premajhne cevi. Zato je bilo ožje območje Vinske Gore pogosto odvisno od intervencijske dobave vode z 
gasilskimi cisternami. Novozgrajeno vodovodno omrežje se priključuje na centralni vodovod Šaleške doline in s tem 
dovaja zdravo, kvalitetno vodo do vseh prebivalcev KS Vinska Gora. Istočasno je bila zgrajena ustrezna hidrantna 
mreža z nadzemnimi hidranti in vodnimi zbiralniki za stalno hrambo požarne vode. Projekti so pridobljeni, prav tako 
gradbeno dovoljenje. Izpad vira financiranja (RR) prestavlja realizacijo projekta v naslednja leta. 

400216053 - Izgradnja vodovodnega omrežja Vodončnik - Paka - prenos 
programa 1998 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je zagotovitev tamkajšnjim prebivalcem dostop do kvalitetne in zdrave vode, saj so bili dosedanji 
vodni viri nekvalitetni. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica proračunskih sredstev je bila 
prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400216054 - Izgradnja vodovoda Trebeliško - prenos programa 1998 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je bila zagotovitev tamkajšnjim prebivalcem dostop do kvalitetne in zdrave vode, saj so bili 
dosedanji vodni viri izredno nekvalitetni. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica proračunskih 
sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko.  

400216056 - Izgradnja ČN Grmov vrh - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

400216060 - Izgradnja magistralnega cevovoda Ljubija dN 400 - program 
2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

400216061 - Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - 
Toplice - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

400216062 - Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Lampret - 
program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 



 

400216063 - Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Ločan - 
program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

400216064 - Izgr. pov. cevovoda Velenje - Hrastovec - Cirkovce s črp. in 
vodohranoma - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

400216066 - Hidravlična analiza vod. omrežja Velenje - Šoštanj - Šmartno ob 
Paki - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

400216067 - Izgradnja primarnega cevovoda Severne veje - program 20090 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

400216068 - Izgradnja vodovoda z zamenjavo obstoječega črpališča Konovo - 
program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada- vendar ta investicija na 
zahtevo MOP ni bila vključena v vlogo. 

400216070 - Izgradnja vodovoda Ljubljanska cesta po Koželjem - program 
2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

400216072 - Izgradnja sekundarnega cevovoda Cirkovce - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

400216074 - Sanitarna zaščita vodnih virov in označ. vodovarstvenih pasov - 
program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zajemanje pitne vode je potrebno nenehno izvajati tudi sanitarne zaščite vodnih virov, skladno s sprejetim in 
potrjenim dolgoročnim programom. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica proračunskih 
sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 



 

400216075 - Odkupi zemljišč - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izgradnjo objektov in vodovodnega omrežja je za pridobivanje izvedbene dokumentacije potrebno urediti 
lastništva, pri tem pa bo potrebno določena zemljišča tudi odkupiti. Sredstva proračunske postavke niso bila 
porabljena, pravica proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400216076 - Izgradnja in pomoč na ostalih področjih - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in izvedbo za manjše projekte, ki jo je potrebno pridobiti zaradi 
zagotavljanja sočasnosti izvedbe drugih investicij. Prav tako so sredstva iz te postavke namenjena za gradnjo ostalih 
nepredvidenih naložb skladno s potrebami uporabnikov. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica 
proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400216077 - Inženiring, zbiranje in vodenje - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela, ki se bodo izvajala skladno s 3. in 10. členom pogodbe o prenosu in izvajanju dela investicij v komunalno 
infrastrukturo, podpisano med Komunalnim podjetjem Velenje in vsemi občinami, ustanoviteljicami. Sredstva 
proračunske postavke niso bila porabljena, pravica proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo 
proračunsko postavko. 

400216078 - Dokumentacija za EU projekte - program 2009 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Priprava dokumentacije za projekt: »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini in Zbiranje in čiščenje komunalne 
odpadne vode na občutljivem območju reke Pake v Šaleški dolini«, s katerim želimo kandidirati za pridobitev 
kohezijskih sredstev EU za Šaleško dolino. Projekti so izdelani, investicijska dokumentacija je izdelana, projekt je 
prijavljen za pridobitev kohezijskih in državnih sredstev za sofinanciranje. Sredstva proračunske postavke niso bila 
porabljena, pravica proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400216084 - ČN Mazej in izg.nov.vod.Topolšica s pov.cev.-lastna sredstva 
 15.900 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba  EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo; izvedlo pa se je plačilo odškodnine zaradi prevezave cevovoda v sklopu gradnje ČN Mazej ter uporabe 
zemljišča za rezervoar Topolšica. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Dogovor o višini odškodnine zaradi prevezave cevovoda  sklopu gradnje ČN Mazej ter uporabe zemljišča za 
rezervoar Topolšica. 

400216114 - Naložbe - oskrba z vodo 35.158 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za investicijsko vzdževanje in izboljšavo vodovodne sistema. Menjali so se merilniki nivoja 
na vodooskrbi. Naredila se je sanacija sekundarnega in primarnega vodovoda. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 61.933 € 

Opis realizacije podprograma 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Zakon o gospodarskih javnih službah 
ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih 
zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003), Zakon o javnem 



 

naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in 
dopolnitvami), Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom. 

400216016 - Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje 8.880 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s te postavke so bila porabljena za tekoče vzdrževanje bivšega pokopališča Šmartno, ki bo preurejeno v 
spominski park. Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov s pokopališča 
Šmartno in košnja 2 x letno. 

400216017 - Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Škale 2.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program proračunske porabe obsega dela na realizaciji prostorskega ureditvenega načrta za pokopališče Škale. 
Sredstva so bila namenjena za plačilo zakupne pogodbe, sklenjene v letu 2009 ter poravnane v letu 2010. 

400216018 - Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se niso porabila in so se razporedila na druge postavke, kjer so se aktivnosti povečale. 

400216019 - Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Plešivec 11.089 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je rekonstrukcijo podpornega zidu med pokopališčem in regionalno cesto in dokončane ureditve 
pokopališča. Cilj je zaščititi obcestni prostor in s tem zagotoviti prometno varnost ter urediti pokopališče. Sredstva 
so bila namenjena pridobivanju investicijsko tehnične dokumentacije, prestavitvi šestih klasičnih grobov, devetih 
novih klasičnih in deset žarnih grobov. 

400216020 - Razširitev pokopališča Podkraj 26.878 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letu 2010 so bila porabljena za: - izdelavo elektro projekta PGD in PZI za razširitev razsvetljave na 
pokopališču Podkraj, - izdelavo geološko - geomehanskega poročila na območju pokopališča Podkraj ter - izvedba 
prezračevanja mrliških vežic. 

400216116 - Naložbe - pokopališče 13.086 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za pripravo novih žarnih mest. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 983.521 € 

Opis realizacije podprograma 

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ji jih občina namenja investicijskemu vzdrževanju javnih zelenih 
površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Zakon o gospodarskih javnih službah 
ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih 
zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003), Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in 
dopolnitvami), Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004). 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je urejena in sprostitvi in rekreaciji namenjena površina. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V okviru postavke se bo v letu 2010 ogradil Sončni park. 

400216026 - Sončni park - obnova 1.498 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo nagrad v okviru natečaja za idejno dokumentacijo ograditve Sončnega parka. 
Ostala sredstva so bila prerazporejena na drugo postavko, kjer so se aktivnosti povečale. 

400216027 - Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi357.950 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje urejenosti zelenic, nasadov in 
drevnine v obsegu in na območjih določenih s koncesijsko pogodbo. Višina porabe temelji na popisih del z 
izmerami v koncesijski pogodbi in realizaciji v preteklem letu. Ta zajema predvsem celovito skrb za zelenice, 
nasade gred, vrtnic, trajnic, živic, grmovnic in drevnine. Vse zastavljene cilje smo realizirali v celoti. Realizacija je 
bila sicer višja kot v preteklih letih, vendar smo za leto 2009 načrtovali in tudi v celoti izvedli dodatne in bolj bogate 
zasaditve mesta, ki je praznovalo 50 letnico obstoja. 

400216028 - Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe
 10.337 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje urejenosti zelenic, nasadov in drevnine izven obsega in izven območij 
določenih s koncesijsko pogodbo. Zastavljene cilje smo dosegli v celoti. Višina porabe je določena glede na porabo 
preteklega leta. Iz te postavke smo urejali nekatere zelenice izven koncesijske pogodbe na podlagi podjemnih 
pogodb za zelenice in Grilovo kmetijo v Vinski gori. 

400216029 - Vzdrževanje otroških igrišč 20.696 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za primerno opremljena in varna javna otroška igrišča. S sredstvi iz te postavke smo 
skrbeli predvsem za urejenost in varnost centralnega otroškega igrišča ob Šaleški cesti in igrišče na Kardeljevem 
trgu. Za centralno igrišče smo v letu 2009 zagotavljali tudi varovanje v nočnem času ob vikendih. Realizacija je bila 
nižja od načrtovane, ker v letu 2009 nismo kupovali novih igral za javna otroška igrišča kot v preteklih letih, ampak 
smo več pozornosti namenili igriščem pri vrtcih, kar pa je bilo realizirano v okviru druge postavke. 

400216030 - Ploščad E. Kardelja - sanacija 593.024 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcija mostu, obnovo garaž, zamenjavo hidroizolacije, nove tlakovce, nova 
športna igrala, nove klopi, koše za odpadke, korita za zasaditev dreves, ureditev meteorne kanalizacije, razsvetljava. 
Končna situacija bo plačana v letu 2011. 

400216111 - Ulična oprema, klopi 16 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu septembru 2010 se je začela izvajati nova koncesijska pogodba za urejanje in vzdrževanje javnih površin. 
V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za vzdrževanje ulične opreme, klopi ipd. po omenjeni koncesijski 
pogodbi. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 80.996 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva za praznično urejanje naselij v Mestni občini Velenje vsako leto porabimo za novoletno svetlobno krasitev 
mesta, v katero je zajet ožji del mesta, glavne ceste in vpadnice v mesto Velenje. 



 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Zakon o gospodarskih javnih službah 
ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih 
zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003), Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in 
dopolnitvami), Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Po vseh letih, odkar za novo leto okrasimo mesto Velenje, smo se tako navadili na praznično podobo, ki jo daje 
svetlobna okrasitev, da bi brez nje težko shajali. Postala je del mesta, del praznovanja. Cilj novoletne razsvetljave je 
tudi v prihodnje zagotoviti občanom praznično vzdušje, ki je navzven najbolj vidno po svetlobni okrasitvi. Želimo 
obdržati takšen obseg okrašenih okolice in objektov, ali pa ga celo povečati. Tudi pri novoletnih okraskih (svetila), 
postopno dokupujemo varčne žarnice, ki imajo poleg prihrankov pri energiji tudi daljšo življenjsko dobo. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj izvedbe podprograma novoletne razsvetljave je, da damo mestu Velenje praznično podobo, da občanom 
izpolnimo pričakovanja in mesto okrasimo, tako kot leta nazaj. Obdržati želimo obseg krasitve,kot je bil leto prej, ali 
pa ga nekoliko povečati, ob tem pa stroške novoletne razsvetljave obdržati v realnih okvirih 

400216031 - Nakup in izobešanje zastav 17.897 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za nakup in izobešanje zastav ob praznikih in prireditvah na drogovih javne razsvetljave 
mestu. Ob praznikih in prireditvah smo okrasili ulice s po 150 zastavami EU, Republike Slovenije in Mestne občine 
Velenje v mestu. 

400216032 - Ureditev novoletne javne razsvetljave 63.099 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za izvedbo novoletne razsvetljave mesta Velenje, za okrasitev cest, ulic, trgov in javnih 
zgradb. Okrasitev smo izvajali predvsem v centru mesta in na vpadnicah v mesto Velenje. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 12.220 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in 
ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Zakon o gospodarskih javnih službah 
ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih 
zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003), Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in 
dopolnitvami), Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 

400216033 - Vzdrževanje javnih sanitarij 12.167 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke namenjamo za refundacijo osebnega dohodka enega delavca v javnih sanitarijah 
na območju mesta Velenje, ki ga na podlagi sklenjene pogodbe sofinancira Mestna občina Velenje in za vzdrževanje 
sanitarij na centralnem otroškem igrišču. 



 

400216047 - Informacijsko - telekomunikacijska infrastruktura 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Informacijska tehnologija nezadržno napreduje. Trenutno je najboljša možnost razvoja informacijskih tehnologij 
možna preko optičnih vlaken. V želji po najboljših možnih povezavah, tudi MOV gradi svoje lokalno omrežje. 
Sredstva so namenjena za dopolnitev instalacijskih del ter izgradnjo optičnih vlaken za potrebe MO Velenje. 
Planirana sredstva niso bila porabljena. 

400216112 - Vzdrževanje vodometov 54 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu septembru 2010 se je začela izvajati nova koncesijska pogodba za urejanje in vzdrževanje javnih površin. 
V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za vzdrževanje vodometov po omenjeni koncesijski pogodbi. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.163.378 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom v Mestni občini Velenje za področje komunalne 
infrastrukture. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 1.163.378 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni izid je realizacija izplačil vseh obveznosti programa, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.   

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 1.163.378 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja, in sicer odplačilo obresti od 
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, veljavni odlok o proračunu. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je realizirati izplačila vseh obveznosti podprograma, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami. 
Cilj v letu 2010 je bil dosežen. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letu 2010 so bila realizirana izplačila vseh obveznosti iz naslova podprograma. 

400222001 - Odplačilo obresti posojila za sofinanciranje izgradnje 
plinovodnega omrežja Škale - Hrastovec 464 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za izgradnjo plinovodnega omrežja. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskega načrta. 



 

400222002 - Odplačilo glavnice posojila za sofinanciranje izgradnje 
plinovodnega omrežja Škale - Hrastovec 6.603 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za izgradnjo plinovodnega omrežja. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskega načrta. 

400222003 - Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo 15.784 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe s toplotno 
energijo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskih načrtov. 

400222004 - Odplačila glavnic posojil - oskrba s toplotno energijo 142.276 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnic posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe s toplotno 
energijo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskih načrtov. 

400222005 - Odplačila obresti posojil - oskrba s hladom 5.511 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za izgradnjo objektov na področju oskrbe s hladom. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskega načrta. 

400222006 - Odplačila glavnic posojil - oskrba s hladom 78.804 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za izgradnjo objektov na področju oskrbe s 
hladom. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskega načrta. 

400222007 - Odplačila obresti posojil - oskrba z vodo 19.397 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe z vodo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskih načrtov. 



 

400222008 - Odplačila glavnic posojil - oskrba z vodo 328.166 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnic posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe z vodo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskih načrtov. 

400222009 - Odplačila obresti posojil - odvajanje odpadnih voda 7.466 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju odvajanja odpadnih 
voda. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskih načrtov. 

400222010 - Odplačila glavnic posojil - odvajanje odpadnih voda 171.116 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnic posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju odvajanja odpadnih 
voda. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskih načrtov. 

400222011 - Odplačila obresti posojil - CČN 62.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojil, najetih za izgradnjo centralne čistilne naprave Šaleške doline. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskih načrtov. 

400222012 - Odplačila glavnic posojil - CČN 325.791 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnic posojil, najetih za izgradnjo centralne čistilne naprave Šaleške doline. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na osnovi amortizacijskih načrtov. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 43.888 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih 
posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelji 
oziroma povzročitelji plazu so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa 
so posledica človekove dejavnosti. V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo 
(nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. 
gospodarske objekte. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu sanacije pojavov nestabilnosti tal. Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih 
sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 25/09), Pravilnik o merilih in 
postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte (Ur. vestnik MOV, št.15/06, 25/09), 



 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 43.888 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program zajema vse aktivnosti Mestne občine Velenje, ki so nujne za zagotovitev materialih pogojev za 
odpravo oz zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč na področju 
Mestne občine Velenje. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic 
naravnih nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 43.888 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema vse aktivnosti Urada za gospodarske javne službe, ki so bile nujne za zmanjšanje vplivov 
sprožiteljev naravnih nesreč ter za odpravljanje posledic naravnih nesreč (poplava september 2010) na področju 
Mestne občine Velenje. Sredstva porabljena v podprogramu so bila namenjena pridobivanju geoloških poročil, 
pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov 
strel,…) v tekočem letu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB1, 97/2010 ), Zakon o 
javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010), Zakon o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) Pravilnik o 
merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte (Ur. vestnik MOV, št.15/06, 25/09), Pravilnik o merilih 
za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 25/09), 
Občinski programi. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih 
nesreč. Pravega merila za merjenje uspešnosti pravzaprav ni, saj gre posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, 
udarov strel,…). 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Za uresničitev svojih najpomembnejših nalog je Urad za gospodarske javne službe v letu 2010 določil naslednje 
izhodiščne izvedbene cilje v okviru dolgoročnih ciljev podprograma: - odpravljanje posledic naravnih nesreč 
tekočega leta - sanacija 4 posledic naravnih nesreč na javni infrastrukturi iz preteklih let, - izvajanje ukrepov za 
zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč, - pridobivanje strokovnih podlag za (geoloških poročil, 
projektov,…) za sanacijo naravnih nesreč. Vsi cilji so bili doseženi (na žalost, zaradi poplave v septembru 2010 tudi 
preseženi). 

400223009 - Elementar - plaz Podgorje 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena plačilu monitoringa plazu, ki se je izvaja. na območju saniranega plazu. Monitoring je 
bil zaključen v 2009, v tem letu so bili plačani tudi vsi računi, zato realizacije ni bilo. 

400223012 - Elementar - plaz JP Postrpinek - Mlačnik 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za izvedbo sanacije plazu na JP 950 772 Postrpinjek - Mlačnik. Vrednost celotne sanacije 
je presegala zagotovljena sredstva in ker sredstev ni bilo možno zagotoviti s prerazporeditvami, se k sanaciji v 2010 
ni pristopilo. 



 

400223014 - Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu 34.179 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pridobivanje geoloških poročil, projektov ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih 
in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,… poplava september 2010) v letu 2010. S tem se je zagotovila večja 
kvaliteta bivanja v občini. 

400223015 - Elementar - plaz pod hišo Čas na Gorici 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za izvedbo morebitnih nujnih vzrdževalnih del na jašku pod hišo (čiščenje, pregledi), 
vendar le - ta niso bila potrebna. 

400223020 - Elementar - plaz na LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za morebitna nujna vzdrževalna dela na plazu oz. na cesti na območju plazu, predvsem za: 
odstranitev zemljine iz cestišča, premet zemlje, čiščenje jarkov, čiščenje jaškov, čiščenje rešetk, vendar le-ta v 2010 
niso bila potrebna. 
 

400223023 - Elementar - plaz pod JP 950 690 v Kavčah 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za morebitna nujna vzdrževalna dela na plazu oz. na cesti na območju plazu, predvsem za: 
odstranitev zemljine iz cestišča, premet zemlje, čiščenje jarkov, čiščenje jaškov, čiščenje rešetk, vendar le-ta v 2010 
niso bila potrebna. 
 

400223024 - Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP 9.709 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena kot pomoč prebivalcem MOV v skladu s Pravilnikom o merilih za dodeljevanje 
finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč ter Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki 
ogrožajo objekte. 

Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč določa merila za 
dodelitev finančnih sredstev, ki jih lahko prejme fizična ali pravna oseba (lastnik ali najemnik nepremičnine), ki je 
na stanovanjskem objektu, na gospodarskem poslopju, delavnici, oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot 
pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Mestne občine Velenje, utrpela posledice naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ekološke in druge 
nesreče 

Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte določa merila in postopke, s katerimi 
Mestna občina Velenje pomaga fizični ali pravni osebi (vlagatelju; lastniku ali najemniku nepremičnine) pri sanaciji 
plazu, ki ogroža stanovanjske objekte, gospodarska poslopja, delavnice, oziroma ostalih nepremičnin (objektov) in 
so locirani na območju Mestne občine Velenje. 

Mestna občina Velenje s sofinanciranjem (podrobnejši opis načina in deleža sofinanciranja je opisan v pravilniku) 
pomaga vlagatelju pri sanaciji plazov pri: 

-       pridobivanju projektne dokumentacije (geološko poročilo, PGD, PZI ipd.), 

-       pri izvedbi sanacije plazu, 

pri izvedbi strokovnega in finančnega nadzora za sanacijo plazu. 

V letu 2010 so bila dodeljena/porabljena za 4 primere. 

400223025 - Elementar - plaz JP 950 352 - odcep Nanojca 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za morebitna nujna vzdrževalna dela na plazu oz. na cesti na območju plazu, predvsem za: 
odstranitev zemljine iz cestišča, premet zemlje, čiščenje jarkov, čiščenje jaškov, čiščenje rešetk, vendar le-ta v 2010 



 

niso bila potrebna. 
 

400223028 - Elementar - plaz JP 950 040 - transformator - Vodušek 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za sanacijo plazu nad JP 950 040 Transormator – Vodušek, vendar so se sredstva zaradi 
polave v septembru 2010 prerazporedila na proračunsko rezervo in porabila za odpravo posledic omenjene naravne 
nesreče. 

4003 - URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE 1 1 . 7 2 7 . 0 5 1  €  

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 54.667 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja. 
Večina realizacije tega programa gre za izvedbo gibanja Mladi raziskovalci za razvoj šaleške doline. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 54.667 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Večina realizacije tega programa gre za izvedbo gibanja Mladi raziskovalci za razvoj šaleške doline. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

· popularizacija in vzpodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; · organizirana skrb za 
nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje 
sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in 
drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno 
problematiko tematskih področij, ki so razpisana v gibanju. Programski svet gibanja vsako leto posebej določi 
tematska področja, ki so tema raziskovalnih nalog. Cilj je dosežen, kar potrjujejo rezultati na državnem nivoju, kjer 
smo med najboljšimi. 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 54.667 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985. SKLEP o preoblikovanju medobčinskega 
gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

· popularizacija in vzpodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; · organizirana skrb za 
nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje 
sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in 
drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno 
problematiko tematskih področij, ki so razpisana v gibanju. Programski svet gibanja vsako leto posebej določi 
tematska področja, ki so tema raziskovalnih nalog. Cilj je dosežen, kar potrjujejo rezultati na državnem nivoju, kjer 
smo med najboljšimi. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izvedba gibanje mladi raziskovalci za tekoče leto. Cilj je bil dosežen, ker že vrsto let zaporedoma dosegamo nekaj 
manj kot petdeset izdelanih raziskovalnih nalog. 



 

400305001 - Seminarji 1.797 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto organiziramo izobraževalni seminar, kjer se bodoči mladi raziskovalci seznanijo z osnovami 
raziskovalnega dela in napotki za izdelavo raziskovalne naloge. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Vsako leto izvedemo javni razpis za izvajalca izvedbe seminarja. 

400305002 - Gibanje mladi raziskovalci 38.680 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen gibanja je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente od 7. razreda osnovne šole do 
konca študija na univerzi s ciljem, da se razvijejo njihove potencialne raziskovalne in inovativne sposobnosti ter da 
se te sposobnosti že v času šolanja usmerijo v reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških 
problemov. Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za dejavnost gibanja za strokovno tehnična in 
administrativna opravila material za delo programskega sveta in sekcij gibanja, za organizacijo natečajev oz. 
tekmovanj, za izdelavo raziskovalnih nalog ter za nagrade mladim raziskovalcem in mentorjem. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišče za izračun 50 % plače za koordinatorico gibanja je zakon o plačah javnih uslužbencev. Za ostale potrebne 
stroške pa so izvedeni javni razpisi. 

400305003 - Mladinski raziskovalni tabor 2.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mladinski raziskovalni tabor predstavlja promocijo velenjske raziskovalne dejavnosti v Sloveniji in onstran njenih 
meja. Izvaja ga ERIC-o Velenje – zavod za ekološke raziskave. Gre za pomoč pri kritju stroškov raziskovalnega 
tabora (hrana za udeležence, potošni material,....). Znesek ne predstavlja niti tretjino potrebnih sredstev za izvedbo. 
Glavni pokrovitelj raziskovalnega tabora je Zavod za zaposlovanje RS in še nekaj podjetij. 

400305004 - Strokovna društva in klubi 240 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2009 ohranjeno sofinanciranje vseh tistih društev in klubov, 
katerih dejavnost je raziskovalno in tehnično usmerjena in se je finančno podpirala že v letu 2008. Ta društva so: 
Društvo MODELAR Velenje in Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo. 

400305005 - Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo" 11.466 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prostovoljno delo poteka na Šolskem centru Velenje in spada v okvir obveznih izbirnih vsebin gimnazije. 
Namenjeno je vsem dijakom, katere veseli delo z ljudmi in so pripravljeni pomagati sočloveku, ki doživlja različne 
življenjske stiske in potrebe. Mestna občina Velenje je iz sredstev proračuna zagotavljala 50% delež sredstev za 
pokrivanje plače, prispevkov, drugih osebnih prejemkov delavke, ki vodi in koordinira ta program. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišče za izračun 50 % plače za koordinatorico gibanja je zakon o plačah javnih uslužbencev. 

400305006 - Dotacije za delovanje (najemnine) 485 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z nekaterimi društvi (modelarsko društvo Modelar Velenje) je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih 
prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so bila 
planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da 
so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča,…). Sredstva, za katera so najemniki oproščeni plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje 
najemnika. 



 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 84.887 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

V okviru področja proračunske porabe 10 Trg dela in delovni pogoji so se izvajali programi, ki so prispevali k 
hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim delovnim mestom 
ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Slovenije 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 84.887 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru glavnega programa je bila težnja po rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene in kvalifikacijske ravni aktivnega 
prebivalstva ter po zmanjševanju strukturnih neskladij. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je bil, da se brezposelne kar najhitreje usposobi za nastop na trgu dela. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 84.887 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je vključeval izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin 
brezposelnih oseb na trgu dela 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Strategija razvoja Slovenije 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj je bil usmerjen v povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb. Pretežni večini teh oseb je bil ponujen 
dostop do sklopa programov poklicnega svetovanja, informiranja in motiviranja, kar jih je spodbujalo k aktivnemu 
iskanju zaposlitev. Program javnih del ob neposredni zaposlitvi pomeni tudi ohranjanje in povečanje delovnih 
sposobnosti, saj so vanj vključene najtežje zaposljive skupine brezposelnih. 

400310001 - Javna dela - izobraževanje 1.670 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje stroškov dveh javnih delavcev. Eden je bil zaposlen v E- učilnici na 
Šolskem centru Velenje, drugi pa je opravljal dela koordinatorja na III. življenjski univerzi. Izračuni sredstev 
temeljijo na analizi stroškov. 

400310003 - Javna dela - Knjižnica Velenje 3.063 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov regresa za letni dopust za javna dela v Knjižnici Velenje z 
nazivom Pomoč v knjižnici - svetovanje uporabnikom in biografski leksikon. 

400310004 - Javna dela - Muzej Velenje 14.622 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov petih javnih del v Muzeju Velenje. Trije javni delavci so 
opravljali dela v programu Informiranje obiskovalcev in nadzor, eden v programu Popisi naravne in kulturne 
dediščine in eden v programu Pomoč pri vzdrževanju objektov in parkov. 

400310005 - Javna dela - Mladinski center Velenje 7.410 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov petih javnih del v Mladinskem centru Velenje. Izvedena so 
bili trije programi javnih del, in sicer, Pomoč pri organiziranju in ozvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev, 
Pomoč na področju informacijsko komunikacijskih tehnologijah in Pomoč pri izvajanju programov za mlade. 



 

400310006 - Javna dela - socialno varstvo 51.136 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V programe javnih del je bilo v letu 2010 vključenih 8 brezposelnih oseb z višješolsko, srednješolsko in poklicno 
izobrazbo. Izvedeni so bili naslednji programi: pomoč družini na domu, dnevni center za otroke in mladostnike, 
pomoč pri organiziranju družabnega življenja. 

400310008 - Javna dela - zdravstvo 3.108 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo obveznosti javnega dela pri Območni organizaciji Rdečega križa Velenje s 
programom »pomoč socialno ogroženim«. 

400310010 - Javna dela - Festival Velenje 1.713 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov treh javnih delavcev v Festivalu Velenje, ki so opravljali 
dela v programih Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev ter Pomoč v gledališčih in 
drugih kulturnih dejavnosti in prireditev. 

400310011 - Javna dela - Galerija Velenje 2.166 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov treh javnih delavcev v Galeriji Velenje, ki so opravljali 
dela v programih Pomoč pri pripravi občasnih razstav in drugih prireditev, Pomoč pri organiziranju in izvajanju 
kulturnih dejavnosti in prireditev ter Informiranje obiskovalcev in nadzor. 

14 - GOSPODARSTVO 9.857 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

V okviru področja proračunske porabe 14 Gospodarstvo se bodo izvajali projekti, s katerimi se bo na celotnem 
območju južne obale Velenjskega jezera vzpostavil kvalitetnejši nivo infrastrukture za izvajanje 
športnorekreacijskih, družabno zabavnih in ostalih vsebin, ki bodo omogočale oživitev turističnega območja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strateški razvojni dokument MOV do leta 2025, Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, Območni 
razvojni program SAŠA regije , Strategija razvoja turizma MOV. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 9.857 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program promocije Slovenije ter razvoja turizma in gostinstva je namenjen trajnostnemu razvoju , oblikovanju jasne 
identitete slovenskega turizma, oblikovanju strategije, iskanju tržnih niš, razvoja turističnih atrakcij, izboljševanju 
prepoznavnosti, povečevanju turističnega prometa in seveda s tem tudi povečanju turistične potrošnje. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je dopolnitev in nadgradnja obstoječe turistične ponudbe v Mestni občini Velenje . Z izgradnjo 
novega, atraktivnega, večnamenskega prireditvenega prostora ob Velenjskem jezeru zasledujemo v MOV 
zastavljene cilje regije in občine. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 9.857 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru spodbujanja in razvoja turizma in gostinstva bomo nadaljevali z urejanjem prireditvenega odra kot 
večnamenskega objekta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Načrt razvojnih programov za obdobje 2009-2012. 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je omočje urediti tako, da bo prostor omogočal široko paleto prostočasnih aktivnosti (športnih, 
glasbenih,.....) 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Povečanje ponudbe atraktivnih turističnih in kulturnih produktov. 

400314001 - Prireditveni prostor TRC Jezero 9.857 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačali so se računi prejeti v letu 2009, bili pa so plačani v letu 2010. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 7.133 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Namen področja je zagotavljati dovolj govornikov na pogrebih, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih. 

1603 - Komunalna dejavnost 7.133 € 

Opis realizacije glavnega programa 

S sredstvi glavnega programa se krijejo stroški govornikov na pogrebih, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo 
od umrlih. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Cilj sprejetih ukrepov je zagotoviti zadostno število govornikov na pogrebih iz posameznih območij MOV. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.133 € 

Opis realizacije podprograma 

Za imenovane govornike na pogrebih, ki so se v imenu lokalne skupnosti poslovili od umrlih, smo zagotovili 
sredstva za plačilo govorov na pogrebih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o pokopališkem redu - Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljeno je bilo zadostno število govornikov na pogrebih. Kazalci: število govornikov na pogrebih. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letu 2010 je bilo zagotovljeno zadostno število govornikov na pogrebih. Kazalci: število govornikov na pogrebih. 

400316001 - Stroški pogrebnih govorov 7.133 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo govorov na pogrebih. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 580.753 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih 
merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni 
indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti 
človeškega kapitala – ljudi kot gospodarskih virov. V razvitih državah ocenjujejo, da vrednost človeškega kapitala 
štirikrat presega vrednost fizičnega kapitala. Vlaganja v človeški kapital prinašajo znatno večjo dodano vrednost kot 
vlaganja v tehnologijo in infrastrukturo. Zdravstveni programi in pravice, ki smo jih v letu 2010 po zakonu 
zagotavljali s sredstvi občinskega proračuna, so bili povezani z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih 
programov in programov krepitve zdravja prebivalcev, financiranje za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje 
brezposelnih oseb, mrliško pregledno službo in dežurno zobozdravstveno (urgentno) službo. 



 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 do 2013 in načrt razvojnih programov občine 2009 do 
2013 - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o 
lekarniški dejavnosti - Zakon o lokalni samoupravi 

1702 - Primarno zdravstvo 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo javne 
zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na 
primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih. Financiranje je potekalo 
na podlagi zakonsko opredeljenih programov in sicer plačila za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov skladno 
z 21. točko 15. člena ZZVZZ, to je za državljane RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova, zagotavljanje mrliško 
pregledne službe ter občinskih programov kot je zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe ob sobotah in 
nedeljah dopoldan in zagotavljanje sredstev za preventivni program zdravstvenega varstva – cepljenje deklic proti 
virusom HPV. Za doseganje razvojnih ciljev je temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, 
zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v zdravstvenem domu. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Čim boljša in za prebivalce naše občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev ter 
ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Zdravstveni dom je zagotavljal preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva, nujno medicinsko pomoč, 
splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo 
diagnostiko. Na svojem območju je zdravstveni dom zagotavljal tudi družinsko medicino ter preventivno in 
kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo. Zdravstveni dom je zagotavljal tudi neprekinjeno 
zdravstveno varstvo (dežurstvo), s sofinanciranjem MOV pa tudi zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč. 
Temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti pa je zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti ter 
zagotavljanje ustrezne opreme v zdravstvenem domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti, - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- ohranitev ZD Velenje kot nosilca zdravstvene dejavnosti v MOV, -enakovredna udeležba koncesionarjev pri 
neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva) Dolgoročni cilji podprograma so 
zagotoviti ustrezen prostor za potrebe metadonske ambulante in Nadzidava Zdravstvenega doma Velenje za dializni 
center, Cindi program in specialistične ambulante. Kazalca sta kvaliteta in dostopnost do zdravstvenih programov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili zagotoviti ustrezen prostor za potrebe metadonske ambulante in Nadzidava 
Zdravstvenega doma Velenje za dializni center, Cindi program in specialistične ambulante. Do realizacije 
zastavljenih ciljev ni prišlo, ker za leto 2010 ni bilo javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni. 
Brez sofinanciranja države pa nismo mogli začeti s finančno tako zahtevno investicijo. 

400317011 - Ureditev metadonske ambulante in povezovalnega hodnika 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za zdravje za leto 2010 ni izvedlo javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni 
dejavnosti, zato se občina ni vključila v sofinanciranje investicije. Investicijo bo izvedel Zdravstveni dom Velenje v 
letu 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V okviru te postavke se vse aktivnosti izvršujejo preko NRP. 



 

400317016 - Nadzidava ZD za dializni center, CINDI, specialistične 
ambulante 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za zdravje za leto 2010 ni izvedlo javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni 
dejavnosti. Brez sofinanciranja države pa nismo mogli začeti s tako finančno zahtevno investicijo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V okviru te postavke se vse aktivnosti izvršujejo preko NRP. 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 23.399 € 

Opis realizacije glavnega programa 

S tem programom občina uresničuje družbeno skrb za zdravje, ki ima za cilj zaščititi deklice pred rakom 
materničnega vratu. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Zmanjšanje raka na materničnem vratu. 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
 23.399 € 

Opis realizacije podprograma 

Poslanstvo podprograma je bilo prispevati k podaljševanju zdravega, kakovostnega in produktivnega življenja, 
preprečevanju bolezni raka na materničnem vratu. Občina je v okviru podprograma zagotavljala sredstva za 
cepljenje deklic proti virusom HPV. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Priporočila Inštituta za varovanje zdravja, Onkološkega inštituta, ki so skladna s priporočili Evropske agencije za 
zdravila (EMEA) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z osveščanjem staršev o hudi bolezni kot je rak na materničnem vratu in cepljenjem deklic proti virusom HPV bodo 
doseženi dolgoročni cilji za zmanjšanje raka na materničnem vratu. Kazalci: analiza zmanjšanja raka na 
materničnem vratu. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Z organizacijo predavanja za starše deklic devetošolk, smo dosegli, da so se starši odločili za cepljenje svojih deklic. 
Kazalci: število cepljenih deklic 

400317017 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 23.399 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo preventivnega cepljenja proti raku materničnega vratu. Cepile so se deklice 
devetošolke. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 557.354 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru tega programa smo financirali prispevke za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki 
prebivajo na našem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način, organizirala in izvajala se je 
urgentna služba (dežurna zobozdravstvena služba) ter mrliško pregledna služba kot javne služba. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanov, ki so brez zaposlitve, odprava bolečin zaradi obolenja zob, obzobnih 
tkiv ali sluznice ustne votline ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško pregledne službe. 



 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 540.730 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega podprograma so se financirali prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki 
prebivajo na našem območju, če tega zavarovanja niso imeli urejenega na drug način in stroški delovanja urgentne 
službe (dežurne zobozdravstvene službe). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Sklep skupščine občine (za dežurno 
zobozdravstveno službo) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Vsem prebivalcem v Mestni občini Velenje, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov, smo zagotovili plačilo 
prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje in s tem omogočili zdravstveno varstvo tudi nezaposlenim 
občanom. Kazalci: število zavarovancev. Dolgoročni cilj tega podprograma je bil tudi zagotavljanje dežurne 
zobozdravstvene službe. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotovili smo plačila prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so bili brez zaposlitve iz 
upravičenih razlogov in jim omogočili osnovno zdravstveno varstvo. Kazalci: število zavarovancev. Cilj 2: 
Zagotovili smo dostopnost do nujne zobozdravstvene službe vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: 
število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi. 

400317006 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje 524.199 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov Republike 
Slovenije, ki nimajo nobenih prihodkov in prebivajo na njenem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na 
drug način. Povprečno število takih oseb je bilo okoli 1510 mesečno, prispevek pa je znašal 28,96 evra. 

400317007 - Urgentna služba 16.531 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zobozdravstvene nujne medicinske pomoči, ki je potekala ob 
sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 12. ure. Izvajala se je po razporedu, ki ga je pripravil Zdravstveni dom 
Velenje, OE Zobozdravstvo. V izvajanje te službe so bili vključeni vsi zobozdravniki, ki opravljajo javno službo, 
tako zobozdravniki zaposleni v Zdravstvenem domu Velenje kot zasebni zdravstveni delavci- koncesionarji. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 16.624 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru mrliško pregledne službe smo zagotovili sredstva za plačilo stroškov za opravljene mrliške preglede, 
sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih 
zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik 
o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji na področju mrliško pregledne službe se dosegajo z dobro organizirano mrliške službo z 
usposobljeni in pooblaščeni zdravniki. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi, saj smo zagotovili delovanje in plačilo mrliško pregledne službe. 



 

400317008 - Mrliško pregledna služba 16.624 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo mrliško pregledne službe, ki jo je občina dolžna zagotavljati v skladu z 
veljavno zakonodajo zagotavljati. V Mestni občini Velenje so mrliško pregledno službo zagotavljali ZD Velenje in 
zasebni zdravstveni delavci: dr. Aleksandra Žuber, dr. Otmar Blatnik in dr. Sergej Rus. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.592.010 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami 
bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika, 
skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina 
vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja 
posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje 
in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni 
kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 
se nanaša na varovanje kulturne dediščine, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin 
na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na skrb za 
kulturno raznolikost, na spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na 
področju športa je Mestna občina Velenje v letu 2010 uresničevala javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev 
za realizacijo dela nacionalnega programa športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in 
razvoj športnih dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. Nacionalni 
program športa zajema celostno organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni 
in vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih financ. V okviru tega 
področja proračunske porabe so bila realizirana sredstva za poslovanje in izvajanje različnih programov in aktivnosti 
za otroke in mlade v izvedbi Medobčinske zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), ki izvaja delo z 
otroki in za otroke iz vseh treh občin Šaleške doline (Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki). Lokalne skupnosti 
sofinancirajo zvezo po ključu delež prebivalcev posamezne občine. MZPM Velenje išče za izvedbo programov še 
sponzorje – donatorje in kandidira na razpise. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program za kulturo 2008 – 2011 - Program Evropska prestolnica kulture 2012 Temeljna dokumenta, na 
podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Velenje, sta Zakon o športu (1998) in Nacionalni program 
športa v Republiki Sloveniji (2000). Letni program športa Mestne občine Velenje je bil izbran na podlagi Pravilnika 
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Izvajanje aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev 
mladine Velenje izhaja iz občinskega programa in usmeritev ZPM Slovenije, ter letnih pogodb sklenjenih med 
MZPM Velenje in Mestno občino Velenje 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 147.494 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Poslanstvo Mestne občine Velenje znotraj programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je bilo celostno ohranjanje 
in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in 
njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno 
dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim 
spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za 
nepremično kulturno dediščino ter za predstavitve in interpretacijo premične kulturne dediščine, ki jo hranijo 
muzeji. Dolgoročni cilj glavnega programa je povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova 
prepoznavnost. Opis ukrepov: - zagotoviti dostopnost do celovitih informacij o kulturni dediščini, - vključevanje 
dediščinskih vsebin v izobraževalne programe. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 13.988 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega podprograma je Mestna občina Velenje zagotavljala sredstva za nujno vzdrževanje in sanacije 
kulturnih spomenikov, ki so v lasti Mestne občine Velenje. 



 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, 
predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne 
dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Kazalci: - število obnovljenih kulturnih 
spomenikov, - število obiskovalcev in posredovanih informacij. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je bil prenova in prezentacija kulturne dediščine. Kazalci: - število obnovljenih kulturnih 
spomenikov. 

400318001 - Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva niso bila realizirana. 

400318002 - Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje 839 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov priprave načrta holtikulture v okolici Velenjskega gradu. Ostale 
predvidene aktivnosti niso bile realizirane. 

400318076 - Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru postavke so bila namenjena sofinanciranju projektov s področja varovanja kulturne dediščine. 
Sredstva so ostala neporabljena, zato smo jih prerazporedili na postavke, kjer je sredstev primanjkovalo. 

400318111 - Hiša mineralov Velenje 13.149 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru postavke so bila namenjena za ureditev prostorov za postavitev zbirke mineralov. Potrebno je bilo 
precej gradbenih, keramičarskih, elektro in mizarskih del, da smo dobili primeren prostor. Večina opravljenih del bo 
plačana v letu 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Na podlagi javnih naročil in računov. 

18029002 - Premična kulturna dediščina 133.506 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je obsegal skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika 
in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine 
je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne 
dediščine (muzeji, galerije) in katerih ustanoviteljica je MOV. V okviru podprograma je Mestna občina Velenje 
zagotavljala sredstva za premično kulturno dediščino. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Temeljno izhodišče je bilo, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, 
predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je bil vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja 
kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Kazalci: - število obiskovalcev in 
posredovanih informacij. 



 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je bil prezentacija kulturne dediščine. Kazalci: - posredovane informacije, - vključevanje 
dediščinskih vsebin v izobraževalne programe. 

400318065 - Materialni stroški - Muzej Velenje 3.242 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena kritju stroškov zavarovanja objekta Velenjskega gradu, 
kjer je lociran Muzej Velenje. 

400318102 - Plače - Galerija Velenje 69.525 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi, planiranimi za leto 2010, so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 2 
zaposleni v Galeriji Velenje. Galerija Velenje je bila do februarja 2009 organizirana kot posebna služba v okviru 
Urada za negospodarske javne službe MOV. Od februarja 2009 dalje pa je Galerija Velenje organizirana kot 
samostojni javni zavod, zato smo za ta namen odprli nove proračunske postavke, kamor smo prerazporedili sredstva 
iz konta 4010. 

400318103 - Materialni stroški - Galerija Velenje 28.770 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Galerije Velenje. Financirajo se 
stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo 
obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krijejo se tudi stroški 
oglaševalskih storitev, poštnina, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so razni 
honorarji, študentsko delo, … 

400318104 - Izobraževanje delavcev - Galerija Velenje 281 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim v Galeriji Velenje za strokovno usposabljanje na 
seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja. 

400318105 - Program - Galerija Velenje 31.687 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa Galerije Velenje – priprava razstav. Na postavki so bila 
zagotovljena tudi sredstva za tiskanje vabil, katalogov in plakatov ob otvoritvi razstav. 

1803 - Programi v kulturi 1.325.109 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru tega programa je Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in založništva, umetniških 
programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izboljšanje možnosti dostopa prebivalcev do kulturnih dobrin, okrepitev priložnosti za aktivno 
sodelovanje in ustvarjalnost ter spodbujanje kulturne raznolikosti. Ukrepi: - omogočiti dostopnost, članstvo v 
klubih, - spodbujanje ustvarjalnosti preko javnih razpisov, - spodbujanje kulturne raznolikosti v programih javnih 
zavodov. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 600.531 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega programa je Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in založništva, umetniških 
programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj na področju knjižničarstva in založništva je bil omogočanje enakih možnosti dostopa do 
knjižničnega gradiva in storitev knjižnice ter spodbujanje založniške produkcije in razvijanje bralne kulture. 
Kazalci: - število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, - izvedeni javni razpisi s 
področja založništva. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji so bili: - omogočiti realizacijo letnega prirasta gradiva, ki bo čim bližje številu 250 enot na 
1000 prebivalcev, - omogočiti izvedbo projektov, ki bodo prispevali k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice in 
izboljševali bralno kulturo ter informacijsko pismenost uporabnikov, - povečanje števila projektov s področja bralne 
kulture in povečanje števila udeležencev v teh programih. Kazalci: - količina nakupa gradiva, - število projektov, ki 
prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, - število uporabnikov knjižnice. 

400318004 - Plače 450.337 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi, planiranimi za leto 2010, so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 17 
zaposlenih v Knjižnici Velenje. 

400318005 - Materialni stroški 86.161 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Knjižnice Velenje. Financirali 
so se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov so predstavljali 
obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krili so se tudi stroški 
oglaševalskih storitev, poštnina, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so razni 
honorarji, študentsko delo … 

400318006 - Izobraževanje delavcev 1.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim v Knjižnici Velenje za strokovno usposabljanje 
na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja. 

400318007 - Nakup knjig 56.601 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so bila namenjena nakupu gradiva – tako knjižnega kot neknjižnega (kasete, zgoščenke, 
zemljevidi …). 

400318008 - Založništvo 6.432 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa Ustanove Velenjska knjižna fundacija. 

400318070 - Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - 
Knjižnica Velenje 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena odpravi nesorazmerij med osnovnimi plačami za Knjižnico Velenje. Občine morajo za 
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami opredeliti namensko postavko za ta namen. Sredstva, namenjena za 
odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane uskladitve plač, ki pripadajo javnim uslužbencem, vendar v letu 
2010 niso bila realizirana. 

18039002 - Umetniški programi 520.398 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je bil namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti in poustvarjalnosti čimbolj kakovostnih javnih kulturnih 
dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti na področju uprizoritvenih, 
vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti. 



 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zagotavljati in razvijati takšne razmere, da bodo umetniške ustanove in organizacije imele 
možnost za potencialno preseganje dosežene ravni ter razvijanje že doseženega kakovostnega standarda na področju 
umetnosti. Kazalniki: - število kulturnih dogodkov, - število obiskovalcev na kulturnih prireditvah. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Glavni cilj je bil, da je organizacijam s področja kulture Mestna občina Velenje zagotavljala ustrezne pogoje za 
delovanje. Kazalniki: - realizacija letnega načrta. 

400318009 - Prireditve - Knjižnica Velenje 4.241 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so bila namenjena za izvedbo prireditev v Knjižnici Velenje. Posebno pozornost Knjižnica 
Velenje posveča promociji knjig, knjižnice in branja nasploh. Sem spada poleg literarnih večerov še vrsta aktivnosti, 
med katerimi nekatere izvajajo skupaj z drugimi knjižnicami v regiji, pripravljajo sezname novosti, kvize in 
uganke… 

400318010 - Festval Velenje - lastna produkcija 25.484 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za aktivnosti iz treh področij - lutkovnega in glasbenega gledališča ter plesnega teatra v 
okviru Festivala Velenje. 

400318083 - Plače - Festival Velenje 261.108 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi, planiranimi za leto 2010, so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 12 
zaposlenih na Festivalu Velenje. 

400318084 - Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - 
Festival Velenje 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena odpravi nesorazmerij med osnovnimi plačami za festival Velenje. Občine morajo za 
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami opredeliti namensko postavko za ta namen. Sredstva, namenjena za 
odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane uskladitve plač, ki pripadajo javnim uslužbencem, vendar v letu 
2010 niso bila realizirana. 

400318085 - Materialni stroški - Festival Velenje 94.117 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Festivala Velenje. Financirali 
so se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov so predstavljali 
obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krijejo se tudi stroški 
oglaševalskih storitev, poštnina, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so razni 
honorarji, študentsko delo, … 

400318086 - Izobraževanje delavcev - Festival Velenje 1.825 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim v Festivalu Velenje za strokovno usposabljanje na 
seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja. 

400318092 - Ostali programi - Festival Velenje 115.911 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena izvedbi programa Festivala Velenje (abonmajske in druge prireditve kot so kulturni 
večeri, predavanja, poletne kulturne prireditve, izvedba sejemskih prireditev …). 



 

400318094 - Kino Velenje 17.712 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje letne razlike med prihodki in odhodki Kina Velenje. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 111.453 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma je Mestna občina Velenje namenjala sredstva za delovanje društev s področja kulture in 
Zveze kulturnih društev Šaleške doline. Planirana sredstva so omogočila tudi izvedbo projektov Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Velenje ter izvedbo razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in 
projektov, ki so se izvedli na območju Mestne občine Velenje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene stopnje razvoja 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih vsebin. Kazalci: - število 
novoustanovljenih društev, - promocija ljubiteljske kulturne dejavnosti 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst izvajalcev z 
različnimi zvrstmi umetnosti. Kazalci: - uspešno delovanje društev (realizacija letnega načrta), - število prijavljenih 
na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. 

400318011 - Plače 10.697 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi, planiranimi za leto 2010, so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 1/2 
zaposlene delavke na Zvezi kulturnih društev Šaleške doline (drugo polovico financira Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti). 

400318012 - Sofinanciranje programov kulturnih društev 17.650 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programov kulturnih društev, včlanjenih v Zvezo kulturnih društev Šaleške 
doline. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva prijavljenim 
društvom. 

400318013 - JSKD - program 3.419 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – 
Območna izpostava Velenje izvedel na območju Mestne občine Velenje. 

400318014 - Sofinanciranje kulturnih projektov 15.983 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturno umetniških projektov, ki so bili izvedeni na območju Mestne 
občine Velenje. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva 

400318015 - Ostali programi 6.813 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov izvedbe avtorskih del – vodenje Akademskega pevskega zbora in 
priprava elementov za likovne delavnice. 



 

400318016 - Sofinanciranje projektov 4.041 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov avtorskega honorarja po pogodbi o avtorskem delu za pripravo teksta za 
knjigo o Velenju. 

400318017 - Herbersteinsko srečanje 14.730 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo Herbersteinskega srečanja književnikov– tradicionalnega literarnega festivala 
v Mestni občini Velenje, ki je bil izveden v prvi polovici meseca junija in je potekal tri dni. V okviru festivala so 
bila izvedena aktualna simpozijska ali debatna omizja, literarna branja, spremljevalni umetniški program za različne 
starostne skupine, izvajala pa se je tudi promocija ter popularizacija vrhunske slovenske in prevodne literature. 

400318080 - Akademija poetična Slovenija 5.150 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo projekta Akademija Poetična Slovenija – tradicionalne književne prireditve z 
vrhunskim umetniškim programom ob podelitvi nagrade čaša nesmrtnosti za sto vrhunskih slovenskih verzov ali 
najboljše slovensko izvirno lutkovno besedilo ob svetovnem dnevu poezije in lutk (21. marec). 

400318081 - Pretnarjeva nagrada 2.600 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo mednarodnega projekta Pretnarjeva nagrada, ki se podeli ambasadorju 
slovenske književnosti in jezika po svetu. Nagrada predstavlja mednarodno priznanje in osrednjo slovensko kulturno 
zahvalo tistim posameznikom, ki si po svetu prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom 
in slovenskimi književniki, oziroma za njihovo mednarodno uveljavljanje in povezovanje. 

400318082 - Sofinanciranje založniških projektov 3.119 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje založniških projektov. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na 
osnovi sprejetih meril razdelila sredstva prijaviteljem. 

400318090 - Materialni stroški - ZKD 5.133 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za kritje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev Šaleške doline. 

400318095 - Rp./ Lirikon 5.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena izdajanju revije RP./Lirikon, ki jo sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. 
Revija je namenjena slovenski in mednarodni popularizaciji sodobne poezije z objavami v izvirnih jezikih in 
slovenskih prevodih ter z objavami prevodov slovenske poezije v druge jezike. 

400318096 - Mednarodna književniška rezidenca 1.500 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila predvidena sredstva za nagradna ustvarjalna bivanja književnikov, vendar so bila prerazporejena 
na postavke, kjer je sredstev primanjkovalo. 

400318100 - Dotacije za delovanje (najemnine) 15.620 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z nekaterimi kulturnimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne 
občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so bila planirana sredstva v skladu z višino 
najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila 
najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,…). Sredstva, za katera so 
najemniki oproščeni plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika. 



 

18039005 - Drugi programi v kulturi 92.727 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi so vključene postavke, na katerih so bila zagotovljena sredstva za 
tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je bil zagotavljanje prostorskih pogojev za nemoteno delovanje. Kazalci: - število obnovljenih 
objektov 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je bil obnova objektov in redno tekoče vzdrževanje. 

400318019 - Tekoče vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje 20.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju objekta Knjižnica Velenje ter kritju stroškov vzdrževanja skupnih 
delov in naprav v centru Nova. 

400318020 - Dom kulture 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila predvidena sredstva za obnovo ploščadi okoli Doma kulture Velenje, ki pa ni bila izvedena. 
Sredstva so bila prerazporejena na postavke, kjer je sredstev primanjkovalo. 

400318022 - Vzdrževanje objektov - Velenjski grad 5.615 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za vzdrževalna dela na Velenjskem gradu. Obveznosti so se prenesle v leto 2010. 

400318069 - Galerija Velenje 23.946 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za pridobitev dokumentacije za obnovo Galerije Velenje - za plačilo obveznosti iz leta 
2009. 

400318075 - Evropska prestolnica kulture 6.645 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za aktivnosti v zvezi s projektom Evropska prestolnica kulture. 

400318088 - Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje 27.935 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje dvorane v centru Nova in Doma kulture Velenje. 

400318108 - Vzdrževanje objektov - Galerija Velenje 1.566 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za manjša vzdrževalna dela v Galeriji Velenje. 

400318109 - Nakup opreme - Galerija Velenje 7.020 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme v Galeriji Velenje, in sicer nakup drsnih vrat, pisarniške mize, stoli, 
oprema za sanitarije, ... 



 

1804 - Podpora posebnim skupinam 5.000 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru glavnega programa smo podpirali delovanje posebnih skupin. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni izid je bil uspešnost delovanja posebnih skupin. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 5.000 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev 
Velenje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji so podpora delovanju Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje. Kazalec: število 
izvedenih srečanj in tekmovanj. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi z izvedbo srečanja upokojencev, izvedbo športnih tekmovanj, pevske revije, 
likovne revije, plesne revije. Kazalec: število izvedenih srečanj in tekmovanj. 

400318089 - Medobčinska zveza društev upokojencev Velenje 5.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za dejavnost Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje: za izvedbo letnega 
srečanja upokojencev, organiziranje državnih in regijskih športnih tekmovanj, plesnih in pevskih revij, likovnih 
srečanj. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 2.114.407 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru tega področja proračunske porabe so se izvajale aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje 
(MZPM Velenje). MZPM Velenje je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki deluje v dobro otrok, 
mladostnikov, staršev in družin. MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, samostojna, humanitarna (pridobljen 
status v letu 2007), prostovoljna in nepridobitna zveza društev, ki deluje v javno dobro. Med prednostne naloge 
Nacionalnega programa športa smo v letu 2010 spodbujali vse oblike športnih dejavnosti, t. j. na področju športne 
vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, vrhunskega športa in športa invalidov, saj imajo poleg vrste 
pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Ob 
strokovnih kadrih so najpomembnejši dejavniki športa športni objekti. Naložbe v ustrezno športno infrastrukturo so 
bile v letu 2010 zaradi dane finančne siutacije okrnjene, vzpodbujali pa smo športno rekreacijo. V letu 2010 smo 
drugič na Titovem trgu v sodelovanju z Media športom iz Ljubljane organizirali prireditev Žogarija. Prireditev je 
bila dobro obiskana, saj se je zbralo okoli 500 otrok iz osnovnih šol in Vrtca Velenje. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Skozi prostočasne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za 
kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnim programom zveze se omogoča prostovoljno 
vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem 
tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije. Cilj na področju športa je bil povečati 
športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši 
družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in 
obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi 
najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, 
kajenje, prestopništvo itd. 



 

18059001 - Programi športa 1.128.064 € 

Opis realizacije podprograma 

Skozi podprogram Programi športa smo v letu 2010 zagotavljali sredstva za delovanje Rdeče dvorane ŠRZ, ki skrbi 
za upravljanje objektov, ki spadajo v zavod in v okviru tega tudi za delovanje Športne zveze Velenje. V skladu z 
usmeritvami nacionalnega programa smo sofinancirali športno vzgojo otrok in mladine, študentov; športno 
rekreacijo; kakovostni šport; vrhunski šport; šport invalidov, razvojne in strokovne naloge, večje prireditve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03), Nacionalni program športa (Uradni list RS, št. 24/00), Pravilnik o 
merilih za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik št. 26/07) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Povečanje števila prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, - povečanje deleža otrok, mladine in študentov, ki se 
ukvarjajo s športom - zagotavljanje dosedanje ravni vrhunskega športa, - izoblikovanje mreže športnih objektov, ki 
bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva. V načrtovanem obdobju nismo dosegli vseh ciljev, predvsem ne 
povečanja števila prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom in zagotavljanja dosedanje ravni vrhunskega športa, četrtega 
cilja, to je izoblikovanje takšne mreže športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva pa tudi 
še nismo dosegli (npr. ni letnega bazena). 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Povečanje števila aktivnih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, - najmanj ohraniti število otrok, mladine in 
študentov, ki se ukvarjajo s športom, - ohraniti dosedanjo raven vrhunskega športa, - dopolnjevati mrežo športnih 
objektov. Kazalniki: - povečati delež odraslih vključenih v redne oblike športnih aktivnosti nad 52,4 % (republiško 
povprečje) - ohraniti delež otrok, mladine in študentov vključenih v interesne programe športa na ravni iz leta 2007, 
t. j. 10.500 udeležencev, - dopolniti mrežo športnih objektov z najmanj enim objektom. Letne izvedbene cilje ne 
dosegamo v celoti na področju povečanja števila prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, število otrok, mladine in 
študentov, ki se ukvarjajo s športom, ohranjamo; izvajajo se vsi predvideni programi. 

400318023 - Plače - Športna zveza 47.557 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje Športne zveze Velenje smo v letu 2010 namenjali sredstva za plače in druge osebne prejemke (davke 
in prispevke, sredstva za regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za 2 
zaposleni delavki v Rdeči dvorani ŠRZ, ki opravljata dela in naloge za Športno zvezo Velenje, v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje javnih uslužbencev in delovnih razmerij. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Redni mesečni obračuni plač in vloge za refundacijo. 

400318024 - Plače - ŠRZ Rdeča dvorana 296.266 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ smo letu 2010 sofinancirali sredstva za plače in druge osebne prejemke 
(prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za delovno uspešnost in delovno dobo, jubilejne 
nagrade, solidarnostne pomoči, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za 12 zaposlenih delavcev v zavodu. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Redni mesečni obračuni plač in vloge za refundacijo. 

400318025 - Program - Športna zveza 520 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov za mesec november 2009. Sredstva niso 
bila v celoti porabljena, ker se mora ŠZ prijaviti na razpis za dodelitev teh sredstev. 



 

400318026 - Izobraževanje delavcev - Športna zveza 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za strokovno izobraževanje (seminarje) za zaposleni delavki, ki opravljata dela in naloge 
za Športno zvezo Velenje. 

400318027 - Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana 148.976 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ smo zagotavljali del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov objektov 
(elektrika, komunala, surovine in repromaterial, izobraževanje delavcev, potrjevanje licenc za reševalce, 
administrativne takse, higienske izvide vode, itd.). Manjkajoča sredstva si je zavod zagotavljal z opravljanjem 
stranskih dejavnosti (maturantski plesi, koncerti, najemnine itd.). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Redni mesečni obračunu stroškov in vloge za refundacijo stroškov. 

400318028 - Program športnih društev 211.163 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje športnih programov športnih društev v skladu s Pravilnikom o merilih 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje. Gre za naslednje vsebine: interesna 
športna vzgoja otrok in mladine, športna dejavnost študentov, kakovostni in vrhunski šport, športno rekreacijo, šport 
invalidov. Izhodišče je bil Nacionalni program športa in Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Mestni občini Velenje, s katerim določamo programe in obseg ter višino sofinanciranja na razpisu 
izbranih programov. Sofinancirali smo programe: - interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, - 
športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, - interesna športna vzgoja mladine in študentov, - kakovostni in 
vrhunski šport, - športna rekreacija, - šport invalidov, - prireditve. 

400318029 - Program športne vzgoje mladih 52.749 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programov športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine 
(Zlati sonček, Krpan, šolska športna tekmovanja, počitniški programi). 

400318030 - Program športne rekreacije 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v javnem razpisu "program športnih društev". 

400318031 - Program pospeševanja vrhunskega športa 14.290 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za pospeševanje vrhunskega športa smo v letu 2010 namenili sredstva za podelitev nagrad športnikom leta. 
Športnika leta izbiramo vsako leto v sodelovanju s Športno zvezo Velenje, nagrade se podelijo v skladu s 
Pravilnikom. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pravilnik o izboru športnika leta. 

400318032 - Vzdrževanje objektov 36.880 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoča vzdrževalna dela v Rdeči dvorani in na pokritem bazenu (servis filtrske 
naprave na pokritem bazenu, redni pregled požarnega javljanja, popravilo el. instalacij na bazenu in v prostorih 
fitnesa). 



 

400318034 - Dograditev in posodobitev zimskega bazena 4.080 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila načrtovana za montažo klimatske naprave v starem delu bazena. Sredstva niso bila porabljena in so 
bila prerazporejena na druge postavke. Dela se bodo izvedla v naslednjem letu. 

400318035 - Nakup opreme 14.924 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme. 

400318037 - Izgradnja večnamenskega športnega parka - programska 
revitalizacija kotalkališča 62.142 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo odbojkarskih igrišč v Sončnem parku (nadomestitev igrišča). 

400318039 - Sofinanciranje športnih prireditev 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v javnem razpisu "program športnih društev". 

400318040 - Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici 50 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo zamudnih obresti zaradi nepravočasnega plačila obveznosti. Sredstva so bila 
planirana za izdelavo projektov za ureditev večnamenskega prostora in niso bila porabljena, ker projekti še niso bili 
naročeni. 

400318041 - Sofinanciranje projektov 27.171 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projektov. 

400318042 - Letni bazen 2.774 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila porabljena in so bila delno prerazporejena na druge postavke. Aktivnosti se prenašajo v naslednje 
obdobje. 

400318061 - Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - ŠRZ 
Rdeča dvorana 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena odpravi nesorazmerij med osnovnimi plačami za Rdečo dvorano ŠRZ in ŠZ Velenje. 
Občine morajo za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami opredeliti namensko postavko za ta namen. 
Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane uskladitve plač, ki pripadajo javnim 
uslužbencem, vendar v letu 2010 niso bila realizirana. 

400318062 - Urbani doživljajski park 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti glede izgradnje se prenašajo v naslednje obdobje. 

400318063 - Ureditev fitnes centra v ŠRZ Rdeća dvorana 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila porabljena, ker je projekt preložen. 



 

400318077 - Ureditev smučišča Šalek 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za pričetek priprav idejnih rešitev za to območje v primeru, da bi prišlo do odkupa 
zemljišča. Sredstva niso bila porabljena. 

400318079 - Obnova in razširitev garderob na Mestnem stadionu 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila porabljena. 

400318091 - Športna igrišča 17.612 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za preplastitev športnega igrišča ( OŠ GŠ). 

400318097 - Mednarodne športne igre šolarjev 11.215 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sodelovanje ekip Mestne občine Velenje v projektu mednarodnih iger šolarjev. 

400318099 - Dotacije za delovanje (najemnine) 46.653 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z nekaterimi športnimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne 
občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Sredstva so bila porabljena v skladu z višino 
najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila 
najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,…). Sredstva, za katera so 
najemniki oproščeni plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika. Pravica porabe je vezana 
na višino najemnine. 

400318110 - Športni park Velenje 133.040 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo javnega urbanistično arhitekturnega natečaja (skladno z zakonodajo) za 
projekt "Športni park Velenje". 

18059002 - Programi za mladino 986.344 € 

Opis realizacije podprograma 

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo 
mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju skupnosti. Realizacija programa 
Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežna in se usklajuje glede na pobude in potrebe otrok, staršev, 
društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo 
programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za 
spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. Program dejavnosti MZPM Velenje sega na 
naslednja področja: (so)delovanje 14 društev prijateljev mladine (v občini Velenje je registriranih 7 DPM), 
sodelovanje mladih prostovoljcev, delovanje kluba mladi za mlade (v projektih: Ta veseli dan, Pikin festival, 
počitniške kolonije, torkova peta), sodelovanje Univerze za III. življenjsko obdobje, sodelovanje Centra za socialno 
delo Velenje v sklopu Dnevnega centra za otroke in mladostnike v Vili Mojca, Otroška spletna kavarna, Telefon 
otrok in mladostnikov – TOM, Šola za starše, letovanje zdravstveno in socialno ogroženih predšolskih in šolskih 
otrok na morju, Otroško mesto – Sončno mesto, Valentinove delavnice, Pust, pust, krivih ust, sodelovanje v 
humanitarnih akcijah, programi majskih, poletnih, jesenskih in novoletnih počitnic, praznovanje mednarodnega 
dneva družin in svetovni dan otroka, (so)organizacija Pikinega festivala, Novoletni darilni bazar, Veseli december, 
projekt Varujmo in ohranimo Šaleško dolino, projekt Odpadek naj ne bo samo odpadek, projekt Zeleni nahrbtnik, 
projekt Mladi raziskovalci zgodovine, S knjigo v svet – Kajuhova bralna značka, Predšolska bralna značka, Mala 
Napotnikova kiparska kolonija, Otroški parlament, Otroška kavarna, Evropa v šoli in praznovanje rojstnih dni. 



 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o mladinskem delu, Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se (so)financirajo iz 
proračuna Mestne občine Velenje; Občinski program (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), pogodba in 
usmeritve ZPM Slovenije. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij, - vključevanje čim večjega števila mladih v 
nacionalne in evropske mladinske programe - kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine 
z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti. Kazalci: - število izvedenih projektov; - 
število prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev 
mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; - število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in 
aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Podpora delovanju mladinskih organizacij, mladinskih programov in programov za mlade; - kvalitetnejše in 
aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v 
prostočasne dejavnosti. Kazalci: - število mladinskih organizacij in število mladih, vključenih v mladinske 
organizacije; - število prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z 
društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; - število prebivalcev, predvsem mladih, 
vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje. 

400318043 - Plače MZPM 35.410 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so se predvidena sredstva porabila za plače, davke, prispevke, regres za letni 
dopust, prehrano med delom in prevoze na delo za dve strokovni delavki. Povišanje sredstev temeljni na 
napredovanju obeh zaposlenih, ki je bilo vrsto let zapostavljeno zaradi nedorečenosti kam področje omenjenega 
društva sodi. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračuni sredstev za plače so v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in v 
skladu z navodili za načrtovanje sredstev za plače. 

400318044 - Materialni stroški - MZPM 12.235 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče materialne stroške, ki predstavljajo materialne stroške dejavnosti MZPM 
Velenje in druge materialne stroške, pokritje stroškov komunale, elektrike, čiščenja, odvoza smeti in varovanje 
objekta Vila Mojca. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Stroški varovanja so v skladu s sklenjeno pogodbo. Ostali stroški so ocena stroškov, opravljena na podlagi analize 
dosedanjih stroškov. 

400318045 - Izobraževanje delavcev - MZPM Velenje 267 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izobraževanje dveh strokovnih delavk so bila namenjena za stalno strokovno izobraževanje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Stroški za izobraževanje 2 strokovnih delavk so narejeni na podlagi analize dosedanjih stroškov, namenjenih za 
strokovno izobraževanje obeh zaposlenih v MZPM Velenje. 

400318046 - Preventivni programi in program DPM 4.207 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so bili pokriti stroški za akcije za otroke in z otroki, ki jih izvaja MZPM 
Velenje, torej preventivne programe in društva prijateljev mladine (7 DPM). Dotacije za ta namen so porabili v 
MZPM Velenje za nabavo materiala za akcije. Aktivisti so delo v društvih opravljali prostovoljno in brezplačno. 



 

Telefonsko službo TOM (telefon za otroke in mladostnike) so opravljali svetovalci tudi prostovoljno in brezplačno. 
Pomemben dejavnik preventivnega dela je klub vzgojiteljev »Mladi za mlade« (106 članov), ki deluje preko celega 
leta. Akcije kluba za otroke in mlade so bile: Ta veseli dan – otroški Živ žav 2 krat letno, Otroška kavarna, Otroške 
ustvarjalnice: torkova peta, redna mesečna srečanja, praznovanje rojstnih dni, počitniški programi – kolonije na 
morju, Otroško mesto (na Golteh in v Vili Mojca), Pikin festival, sodelovanje na cvetličnem sejmu, jesenskem 
sejmu, v programu Čarobni december. Poskrbljeno je bilo za edukacijo klubovcev, ki delujejo kot prostovoljci. 
Manjši del stroškov se je kril iz te postavke tudi za Šolo za starše (8 srečanj), ostali stroški pa so se pokrili iz 
postavke sredstva za delovanje LAS. Zadnjo soboto v mesecu novembru je bil organiziran in izveden v Vili Mojca 
že tradicionalni 11. Novoletni darilni bazar, na katerem je bilo ponujeno občanom Velenja mnogo izdelkov, ki so jih 
izdelali v programih MZPM Velenje v letu 2010. Tako pridobljena finančna sredstva bodo namenili za prostočasne 
aktivnosti za otroke v letu 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Dotacije za ta namen porabijo v MZPM Velenje za nabavo materiala za akcije, ki jih organizirajo z otroki in za 
otroke. Pod stroški je prikazano izobraževanje svetovalcev, potni stroški, supervizija. Manjši del stroškov se krije iz 
te postavke tudi za Šolo za starše, ostali stroški pa se pokrijejo iz postavke sredstva za delovanje LAS. 

400318047 - Prosti čas otrok 7.345 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru prostega časa so se v preteklem proračunskem letu izvajale in financirale predšolska in šolska bralna 
značka, nastopi ustvarjalcev ob tej priložnosti, prireditve za dobitnike vseh bralnih značk in podelitev priznanj (3 
prireditve); občinska, medobčinska in regijska ter državna srečanja otrok na teme: mladi zgodovinarji, bralnih 
značkarjev, mladih parlamentarcev (3 srečanja); stroški seminarjev, posvetov in literature za mentorje; 37. Mala 
Napotnikova kiparska kolonija; okoljevarstveni projekti: Zeleni nahrbtnik- za predšolske otroke, Otroci znamo z 
odpadki-za 1. in 2. razrede OŠ, Odpadek naj ne bo samo odpadek- za 7. razrede OŠ in Varujmo in ohranimo Šaleško 
dolino- za 8. razrede OŠ; Otroški parlament, projekt Evropa v šoli. V Vili Mojca so bili organizirani posebni 
programi pod naslovom Odprta vrata Vile Mojca v zimskih, majskih, jesenskih in novoletnih počitnicah. Čez celo 
leto je redno delovala od ponedeljka do sobote tudi Spletna kavarna. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Akcije so vezane na šolsko leto. Ocena stroškov na tej postavki je bila narejena na podlagi analize dosedanjih letnih 
stroškov. Za predšolsko bralno značko na posebni prireditvi v domu kulture Velenje podarijo otrokom Ostržke (znak 
predšolske bralne značke) in posebna priznanja. Za šolsko bralno značko pripravijo za bralce učence od 1. do 9. 
razrede OŠ bralne nalepke in mape ter priznanja, pripravijo tudi posebno prireditev za dobitnike vseh bralnih značk 
in prispevajo za nagrade gostom na prireditvah na šolah pri podelitvi bralnih značk. Vsakoletna organizacija 
dvodnevne kolonije Mala Napotnikova kiparska kolonija, kjer je prisotnih vsakič približno 50 udeležencev. 
Okoljevarstveni projekti: Odpadek naj ne bo samo odpadek organizirajo za sedmošolce devetletke in Varujmo in 
ohranimo Šaleško dolino organizirajo za osmošolce devetletke – teoretični del, terenske vaje, samostojno delo 
učencev, zaključek z izdajo zbornikov ter Zeleni nahrbtnik za predšolske otroke. Za otroški parlament otroci 
izberejo temo, ki jo obdelajo v šolah in poročajo na medobčinskem parlamentu, regijskem parlamentu in 
nacionalnem otroškem parlamentu. S tem je otrokom dana možnost spregovoriti in tudi kaj od odraslih zahtevati (v 
skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah). Projekt Evropa v šoli vsako leto organizirajo na določeno temo, vse od 
občinskega do državnega nivoja. Gre za likovni, literarni, fotografski, raziskovalni in internetni razpis, ko otroci po 
Evropi ustvarjajo na isto temo, se družijo, spoznavajo na srečanjih in predstavljajo svojo državo. 

400318048 - Letovanje otrok 8.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na letovanju (zdravstveno) je bilo 28 predšolskih otrok po 11 dni v Savudriji, 84 šolarjev po 11 dni v Poreču, ter 
134 šolarjev po 11 dni v Savudriji z 29 vzgojitelji (povsod 10 nočitev). Otroško mesto – Sončno mesto je bilo 
organizirano na Golteh (1 avtobus otrok) in pred Vilo Mojca. Pokriti so bili tudi stroški za nabavo materialov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Na letovanja gredo prednostno otroci iz socialno žibkih družin, ki jih je vedno več. Finančna sredstva so potrebna za 
pokrivanje lestvice subvencioniranih prispevkov staršev. Finančna sredstva za Otroško in Sončno mesto pa so 
potrebna za nabavo materialov. 



 

400318049 - Veseli december 7.800 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obdarjenih je bilo 1257 otrok. Vrednost paketa za obdaritev otrok je bila planirana v višini 6 EUR. V paketu je bila 
knjiga, igrača in dve mali knjižici. ulturni programi po krajevnih skupnostih s prihodom Dedka mraza so bili za 
predšolske otroke (13 predstav), preko 100 nastopov dedka Mraza in posebna prireditev na Titovem trgu v Velenju: 
»Prihod dedka Mraza v Šaleško dolino«. Kulturni programi zajemajo nastope izvajalskih skupin in pravljičnih 
junakov na več kot 50 nastopih po krajevnih skupnosti, v vrtcih in po šolah. V stroške so zajete izvajalske skupine, 
izvajalci dedka Mraza in ostali stroški kot so fotokopiranje, znamke – ptt storitve in zavarovanje. Realizacija je nižja 
od sprejetega proračuna zaradi izvedbe dogodka ob koncu leta in se del izstavljenih računov in njihova zapadlost v 
plačilo prenese v prihodnje leto. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila namenjena za obdaritev vseh predšolskih otrok v naši občini, v starosti od 3 do 6 let. Sredstva so 
namenjena tudi za osebno prireditev na Titovem trgu: "Prihod dedka Mraza v Šaleško dolino" in kulturne programe, 
ki so planirani za predšolske otroke po krajevnih skupnostih s prihodom dedka Mraza. 

400318050 - Vzdrževanje objekta Vila Mojca 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila realizirana, ker se niso izkazale potrebe po vzdrževalnih delih, za katera so bila sredstva planirana. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračuni sredstev so pripravljeni na podlagi analize dosedanjih stroškov za to področje. 

400318051 - Plače - Mladinski center Velenje 138.400 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi, planiranimi za leto 2010, so bili poravnani stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 7 
zaposlenih delavcev v Mladinskem centru Velenje. 

400318052 - Materialni stroški - Mladinski center Velenje 29.286 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Mladinskega centra Velenje. 
Financirali so se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov 
predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krili so se tudi 
stroški oglaševalskih storitev, poštnina, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so 
razni honorarji, študentsko delo … 

400318053 - Tekoče vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje 4.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov tekočega vzdrževanja Mladinskega centra Velenje (razna popravila in 
vzdrževanje prostorov). 

400318054 - Izobraževanje delavcev - Mladinski center Velenje 1.800 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim v Mladinskem centru Velenje za strokovno 
usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja. 

400318055 - Program - Mladinski center Velenje 25.880 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so bila namenjena kritju stroškov, nastalih pri izvajanju programa Mladinskega centra Velenje. 



 

400318056 - Festival mladih kultur "Kunigunda" 18.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so bila namenjena kritju stroškov, nastalih pri izvedbi programa festivala. Festival ima že 
nekajletno tradicijo in ponuja kvaliteten program, ki je vsako leto bogatejši. 

400318058 - Mladinski svet 8.165 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju Mladinskega sveta Velenje, ustanovljenega z namenom medsebojnega 
sodelovanja društev, ki delujejo v interesu mladih ter jih pretežno vodijo mladi. 

400318059 - Sofinanciranje mladinskih projektov 8.941 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju mladinskih projektnih aktivnosti. Mestna občina Velenje je z javnim 
razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva prijaviteljem. 

400318073 - Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - MC 
Velenje 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena odpravi nesorazmerij med osnovnimi plačami za Mladinski center Velenje. Občine 
morajo za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami opredeliti namensko postavko za ta namen. Sredstva, 
namenjena za odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane uskladitve plač, ki pripadajo javnim 
uslužbencem, vendar v letu 2010 niso bila realizirana. 

400318074 - Multimedijski center 12.900 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena delovanju Multimedijskega centra. 

400318078 - Ureditev mladinskega hotela 532.373 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za dokončanje ureditve prostorov za mladinski hotel. Gre za obsežno sanacijo bivšega 
dijaškega doma. V prenovo so bila vključena vsa potrebna gradbena, strojna, elektro in ostala dela, vključno z 
okolico objekta. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pogodba na osnovi javnega naročila, računi. 

400318093 - Pikin festival - Festival Velenje 99.877 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena izvedbi Pikinega festivala . 

400318098 - Dotacije za delovanje (najemnine) 21.870 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Mladinskim centrom Velenje je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne 
občine Velenje in v katerih Multimedijski center izvaja svojo dejavnost. Na postavki so bila planirana sredstva v 
skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da je najemnik 
oproščen plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,…). Sredstva, 
za katera je najemnik oproščen plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika. Ta postavka 
zajema tudi sredstva za najemnino prostorov za delovanje Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v 
prostorih Vile Mojca in sredstva za najemnino prostorov za delovanje Društva tabornikov Rod Jezerski zmaj. 



 

400318101 - Dotacije za delovanje (strokovne storitve) 9.588 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Mladinskim centrom Velenje in Mladinskim svetom Velenje ima Mestna občina Velenje sklenjeno pogodbo o 
izvajanju finančnih, pravnih in drugih splošnih storitev. Na postavki so bila planirana sredstva v skladu z zneskom 
za opravljene storitve, ki je določen s pogodbo. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da naročnik ni dolžan poravnati 
pogodbenega zneska, saj se le-ta šteje kot dotacija občine naročniku. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 6.531.658 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s 
posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, 
višješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe. Kot enota v Šolskem centru 
Velenje pa deluje tudi dijaški in študentski dom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklepi o uresničevanju strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MO Velenje Bela knjiga o vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji Konvencija o otrokovih pravicah 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 4.493.977 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in 
poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. 
Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin 
in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Kakovostna predšolska vzgoja in vključenost čim večjega števila predšolskih otrok v eno izmed organiziranih 
institucionalnih oblik predšolske vzgoje in varstva. 

19029001 - Vrtci 4.493.977 € 

Opis realizacije podprograma 

Na področju predšolske vzgoje smo v letu 2010 s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu načrtno in 
sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloga vrtca so vključiti čim 
več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za 
otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti 
posameznih starostnih obdobij. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevnih in poldnevnih programih izvajajo v 
vrtcu še dodatne vsebine – obogatitvene programe, s katerimi ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja posamezno 
okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Zakon o javnih financah, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter podzakonski akti: 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo Pravilnik o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Odredba o pogojih za 
ustanavljanje javnih vrtcev Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev Odlok o proračunu Mestne občine 
Velenje Pogodbe o zavarovanju in varovanju predšolskih objektov 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih 
skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po 
potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, 
zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov oziroma olajšav 
za starše in počitniško rezervacijo ter začasni izpis na dolgoletni ravni in zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti 



 

pa je dolgoročni cilj spremljanje Sklepa o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega 
izobraževanja, ter spremljanje stanja in trendov na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje, s ciljem 
povečanja vključenosti otrok, kakovosti v javnih in po potrebi tudi zasebnih vrtcih. Zagotavljanje prostorskih 
pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih 
vrtcih. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca 
(raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža 
otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v 
oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v 
Mestni občini Velenje. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letu 2010 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi normativi in 
standardi, zagotovili vključitev v Vrtec Velenje večjega števila otrok, zagotavljali popuste za starše, zagotavljali 
nujno potrebno vzdrževanje na objetih Vrtca Velenje. Kazalniki so bili na letni ravni nekoliko večji kot na 
dolgoročnem nivoju, v primerjavi s preteklim letom: obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni 
programi, večje število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, 
dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna 
realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini 
Velenje, vse v primerjavi z državo. 

400319011 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
 4.146.733 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 28. in 28. a člena Zakona o vrtcih se iz proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike 
med ceno programov in plačilom staršev. Realizacija je nekoliko višja od planiranih sredstev zaradi povečanega 
vpisa otrok v vrtec, s 1.9.2010 so bili v Vrtcu Velenje odprti štirje novi oddelki, med šolskim letom pa en oddelek za 
dojenčke. Na tej postavki so bila sredstva ob sprejetju proračuna planirana v nižjem znesku, vendar so potrebe 
narekovale večji obseg sredstev, ki je bil zagotovljen s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk. Izhodišča so 
pripravljena na osnovi določil Zakon o vrtcih. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike 
med ceno programov in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih 
sestavljajo: - stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter 
kolektivno pogodbo, - stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in - stroški živil za otroke. 
Vrtec, ki izvaja javno službo mora občini ustanoviteljici mesečno izdajati zahtevke za kritje zgoraj omenjenih 
stroškov. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri 
prvi naslednji določitvi cene programov. Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno 
prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne 
občine Velenje za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki obiskujejo vrtec izven območja 
Mestne občine, se stalno povečuje. Zaradi povečevanja ekonomskih cen v zunanjih občinah skozi leto, je prišlo do 
povečane obveznosti proračuna Mestne občine Velenje. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska 
obveznost ustanovitelja. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v 
višine razlike med ceno programov in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, 
ki jih sestavljajo: - stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter 
kolektivno pogodbo; - stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in - stroški živil za otroke. 
Vrtec, ki izvaja javno službo mora občini ustanoviteljici mesečno izdajati zahtevke za kritje zograj omenjenih 
stroškov. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izaja javno službo, se upošteva pri 
prvi naslednji določitvi cene programov. 

400319012 - Drugi materialni stroški 4.238 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so drugi materialni stroški, ki niso elementi za izračun cen v vrtcih v skladu z 8. členom Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. V letu 2010 so predstavljali druge materialne stroške v Vrtcu 
Velenje poštnina odločb za vrtec, plačilo sindikalnemu zaupniku. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišče za izračun sredstev za delo sindikata v vrtcih je Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja. 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določa podlago za izračun 
sredstev, ki niso elementi za izračun cen v vrtcih in jih je občina dolžna zagotavljati vrtcu. 

400319057 - Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila na tej postavki planirana za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami za Vrtec Velenje, vendar 
ni prišlo do realizacije. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane uskladitve plač, ki pripadajo javnim 
uslužbencem. 

400319061 - Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov 3.184 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objektov Vrtca Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračuni sredstev so na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa. 

400319062 - Zavarovanje objektov 1.375 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje objektov Vrtca Velenje v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in 
nadomeščanju škod na objektih in osnovnih sredstvih vrtca. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračuni sredstev so na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa. 

400319063 - Poslovne najemnine in zakupnine 9.409 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za najemnino mobilne bivalne enote pri enoti Tinkara, zaradi večjega vpisa otrok v 
Vrtec Velenje v starosti od 1 do 2 let. Z Vigrad d.o.o. je bila sklenjena najemna pogodba od 1.9.2009 do 30.6.2010, 
ter z aneksom podaljšana najemna pogodba od 1.7.2010 do 30.6.2011. Manjši del sredstev je bil namenjen tudi za 
najemnino centralnega otroškega igrišča. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višjem znesku kot je bil 
sprejeti proračun. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračun stroškov temelji na analizi dosedanjih letnih stroškov iz sklenjenih pogodb. 

400319064 - Vzdrževanje objektov  - Vrtec Velenje 234.265 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Velenje je bila potrebna postavitev bivalne enote za en oddelek pri enoti 
Vrtiljak in k temu ustrezna priprava terena, izvedba kanalizacije, dovod tople vode iz toplotne podpostaje, izvedba 
izolacije, razlaganje in montaža bivalne enote, vodovodne instalacije v bivalni enoti, sanacija fasade in polaganje 
tlakovcev. Za bivalno enoto je bila potrebna tudi nabava pohištva. Zaradi inšpekcije, je bilo po enotah vrtca 
potrebno vgraditi mešalne termostatske ventile. V oddelku, ki je začasno v prostorih Vile Mojca, je bilo potrebno 
predelati sanitarije. V enoti Lučka je bil opravljen razvod ogrevanja in ureditev predelka za nego otrok prvega 
starostnega obdobja. Na tej postavki je tudi oprema igralnic in kuhinje za novo enoto Enci benci (3 oddelki), ter del 
stroškov za izvedbo gradbenih del. Za novogradnjo vrtca pri enoti Vrtiljak je bila na tej postavki realizirana tudi 



 

projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za vsa igrišča pri 7 enotah, ki so bila opremljena z 
novimi igrali, je bilo potrebno urediti podlage s prodniki ter filcem. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V Vrtcu Velenje se poleg rednih vzdrževalnih del, ter potreb po zagotovitvi dodatnih prostorskih kapacitet zaradi 
povečanja vpisa otrok, pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki jih ni možno vedno predvideti. 

400319065 - Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto 1.081 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Velenje je v letu 2008 vstopilo v projekt otrokom prijazno Unicefovo mesto. Med Mestno občino Velenje in 
Unicefom Slovenija je bila za ta namen podpisala pogodba, kateri je sledil program dela vzpostavitev varnih točk, 
Unicefove zastave za vse vrtce, osnovne šole, MOV in centralno otroško igrišče, ter ureditev otroških igrišč pri 
vrtcih in v krajevnih skupnostih, ter drugih javnih površinah. Na centralnem otroškem igrišču je bilo postavljeno 
razstavišče 360, v katerem potekajo redne razstave otrok Vrtca Velenje. V okviru projekta otrokom prijazno mesto 
Velenje se je v letu 2009 pričela tematska ureditev otroških igrišč z novimi igrali, ki se je nadaljevala tudi v letu 
2010. V letu 2010 sta bili za šole natisnjeni dve zloženki na temo varnih točk v Mestni občini Velenje. Na terenu je 
svoje delo opravljal tudi koordinator varnih točk, predstavnik Policijske postaje Velenje. Vsa otroška igrišča pri 
enotah Vrtca Velenje je MOV opremila s tablami o redu in o obratovalnem času igrišč. Tri otroška igrišča pri vrtcih 
so bila oprta tudi v popoldanskem času, z varovanjem. Na željo krajanov Pesja, je MOV organizirala odprtje 
otroškega igrišča pri vrtcu v Pesjem z ustreznim pregledovanjem, čiščenjem in zaklepanjem igrišča. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračuni sredstev so pripravljeni na podlagi analize dosedanjih stroškov za to področje. 

400319066 - Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih 93.694 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta otrokom prijazno mesto Velenje se je v letu 2009 pričela tematska ureditev otroških igrišč z 
novimi igrali, ki se je nadaljevala tudi v letu 2010, s 16 novimi igrali pri 7 enotah Vrtca Velenje. Del postavitve 
novih igral, se je zaradi zimskih razmer prestavil v leto 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračuni sredstev so na podlagi analize dosedanjih sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci preko javnega razpisa in 
izkazanih potreb za postavitev novih igral pri enotah Vrtca Velenje. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 1.104.474 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja deluje v Mestni občini Velenje devet vzgojno-izobraževalnih 
zavodov in sicer: • šest osnovnih šol, ki izvajajo splošni vzgojno-izobraževalni program, • center za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje, ki izvaja program šole s prilagojenim programom in program usposabljanja • 
glasbena šola, ki izvaja program glasbenega izobraževanja na osnovni in srednji stopnji ter • šolski center, ki izvaja 
vzgojno-izobraževalne programe na srednji stopnji. Navedeni zavodi, ki izvajajo primarno izobraževanje, s svojim 
delom težijo k naslednjim ciljem: • omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi 
sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja • posredovati temeljna znanja in spretnosti • razvijati zavest o 
pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Z načrtnim delom uresničujemo naslednje dolgoročne cilje: - stalno prizadevanje za dvig kakovosti 
osnovnošolskega izobraževanja, - načrtno zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula, - 
nadaljnja racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in bodočo stanovanjsko izgradnjo - 
nadaljevanje uvajanja in utrjevanja novosti, ki jih prinaša program prenove osnovne šole - prizadevanja za 
zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi 
potrebami, tuji državljani, Romi, begunci oz. prosilci za azil) - načrtno zagotavljanje proračunskih sredstev za 
delovanje osnovnih šol v Mestni občini Velenje, glasbene šole, Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ter 
za sofinanciranje dogovorjenih stroškov v zvezi z izvedbo programov v srednjem šolstvu. 



 

19039001 - Osnovno šolstvo 888.561 € 

Opis realizacije podprograma 

V letu 2010 smo s proračunskimi sredstvi financirali dogovorjeni program dodatnih dejavnosti osnovnih šol v 
Mestni občini Velenje. Zagotavljali smo sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskih 
objektov (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), skrbeli za izvedbo načrtovanega vzdrževanja 
šolskih objektov in sofinancirali dogovorjeni obseg nadstandardnih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na 
področju izobraževanja • odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o financiranju osnovnih šol, pravilnik o 
normativih za osnovne šole • Poročilo o izvedbi sanacijskih del in stanju šolskih objektov ter načrt razvojnih 
programov na področju vzgoje in izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih 
vlaganjih v šolski prostor • Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon 
o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih 
nesreč. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Spremljali smo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje in sodelovali pri oblikovanju 
dolgoročnih usmeritev za spreminjanje šolske mreže. Pri tem smo sledili k optimalni izrabi šolskega prostora in k 
smotrni rabi sredstev za vzdrževanje šolskih objektov ter k odpravi pomanjkljivosti, ki so jih ugotovile inšpekcijske 
službe. Šolam smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenega dela sredstev za tekoče materialne stroške. 
Cilji so bili doseženi z enakomerno porazdelitvijo učencev, glede na razpoložljive objekte v samem mestu. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letu 2010 smo v okviru tega programa zagotavljali - sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti na osnovnih šolah - 
sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini 
Velenje (električna energija, ogrevanje, kurilno olje, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje) - sredstva za 
izvedbo tekmovanj, projektov, za pripravo publikacij, za prireditve ob delovnih jubilejih zavodov - sredstva za 
investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole. Cilji so bili doseženi glede na razpoložljiva sredstva. 
Šolske stavbe načrtno obnavljamo in posodabljamo fazno. 

400319013 - Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu 170.450 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za financiranje dodatnih dejavnosti, ki jih v okviru vzgojno-izobraževalnega dela 
izvajajo na osnovnih šolah (fakultativni pouk, šola v naravi, varstvo vozačev). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pri pripravi razdelilnikov sredstev smo upoštevali število učencev in oddelkov na posamezni šoli. 

400319014 - Tekoči materialni stroški 280.664 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rednimi mesečnimi dotacijami smo v letu 2010 osnovnim šolam povrnili dogovorjeni delež stroškov za električno 
energijo, ogrevanje, komunalne storitve (voda, odvoz smeti) in varovanje objektov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pri izračunavanju letnih in mesečnih dotacij za posamezne šole smo upoštevali podatke iz analize priznanih 
materialnih stroškov za delovanje in obratovanje šolskih objektov. Na višino vseh stroškov za tekoče materialne 
stroške v zvezi s šolskimi objekti vpliva več dejavnikov: število stavb (matične, podružnične šole), notranja 
kvadratura šolskih objektov in število oddelkov na šoli. Izstavljeni računi za navedene stroške so močno presegali 
proračunska sredstva za te namene. 

400319015 - Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji 4.999 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za financiranje tistih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, s katerimi so se šole vključevale v 
organizacijo tekmovanj iz znanj za bolj sposobne učence ali v izdelavo projektov ter pripravo šolskih glasil in 
drugih publikacij. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Poročila zavodov, prošnje za pokrivanje stroškov. 

400319016 - Zavarovanje objektov 11.113 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje šolskih objektov v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in nadomeščanju 
škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Javni razpis za večino stavb, katerih lastnik je MOV. 

400319017 - Kurilno olje za podružnice 21.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva smo namenili za nabavo kurilnega olja za ogrevanje podružničnih osnovnih šol v Vinski Gori, 
Cirkovcah, Škalah in Plešivcu. V okviru postavk investicijskega vzdrževanja zagotavljamo tudi sredstva za 
vzdrževanje in posodabljanje sistemov ogrevanja s ciljem, da bi zmanjšali sredstva za ogrevanje podružnic. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Fakture za dobavljeno kurilno olje. 

400319018 - Drugi materialni stroški 9.160 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navedena sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi z dogovorjenimi skupnimi aktivnostmi ali 
dejavnostjo vzgojno –izobraževalnih zavodov (nabava darilnih knjig za odličnjake, nabava strokovne literature, 
sofinanciranje stroškov za izvedbo programa športne vzgoje). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Računi dobaviteljev. 

400319019 - Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov 918 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke smo v letu 2009 pokrivali pogodbene obveznosti (materialne stroške) v zvezi z oskrbo enega 
šoloobveznega občana naše občine, ki se zaradi specifičnih potreb mora šolati in usposabljati v zavodu izven Mestne 
občine Velenje; odločbo o razvrstitvi v tak vzgojno-izobraževalni zavod je izdala pristojna strokovna inštitucija. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Računi na podlagi veljavnih pogodb o pokrivanju obveznosti za šolanje šoloobveznih otrok v zavodih izven MO 
Velenje. 

400319020 - Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči 5.100 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovnim šolam smo namenili sredstva za sofinanciranje stroškov za zdravniške preglede delavcev, predvsem pa za 
priporočeno preventivno cepljenje proti nalezljivim boleznim (gripa). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Na podlagi števila oddelkov. 



 

400319021 - Društva, klubi, fundacije, raziskovalno delo 10.237 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke smo zagotavljali sredstva za izvedbo plavalnih tečajev in za pokrivanje nenačrtovanih izdatkov 
v zvezi z delovanjem klubov in društev. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Predloženi računi, cenik ministrstva za šolstvo in šport. 

400319029 - Modernizacija učne tehnologije 5.613 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za posodobitev učne opreme. Financiranje poteka tako, da zavodi sodelujejo na razpisih 
Ministrstva za šolstvo in šport in če uspejo na razpisu, potem del potrebnih sredstev (50%) sofinanciramo iz te 
postavke. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Predložena adhezijska pogodba z ministrstvom in računi. 

400319032 - Izobraževanje delavcev 7.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za sofinanciranje programov sprotnega izobraževanja strokovnih delavcev, predvsem v zvezi 
s prenovo vzgojno-izobraževalnih programov v osnovni šoli. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Na podlagi števila oddelkov. 

400319059 - Ureditev igrišč med šolami 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti na tem projektu so začasno ustavljena. 

400319068 - Vzdrževanje objektov OŠ 362.307 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za delno sanacijo strojnih inštalacij na OŠ Gustava Šiliha (končano) , za delno sanacijo 
strojnih inštalacij na OŠ Šalek (končano). Opravljena je bila delna sanacija stavbnega pohištva na OŠ Mihe Pintarja 
Toleda. Postavljeno in predano v uporabo je bilo osebno dvigalo na OŠ Gustava Šiliha. Opravljena je bila 
optimizacija klimatske naprave v glasbeni šoli. Opravlena je bila delna sanacija stavbnega pohištva na podružnični 
OŠ v Šentilju. Bilo je opravljenih nekaj nujnih vzdrževalnih del na posameznih šolah. Del sredstev pa je bil 
namenjen rednemu vzdrževanju (beljenje učilnic in podobno) med poletnimi počitnicami. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Javni razpisi, računi OŠ. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 209.135 € 

Opis realizacije podprograma 

V letu 2010 smo s proračunskimi sredstvi financirali dogovorjeni program osnovnega glasbenega izobraževanja. 
Zagotavljali smo sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskega objekta (sredstva za 
elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), skrbeli za izvedbo načrtovanega vzdrževanja šolskega objekta in 
sofinancirali dogovorjeni obseg nadstandardnih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na 
področju izobraževanja • odlok o ustanovitvi glasbene šole, pogodba o sofinanciranju dejavnosti glasbene šole 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Tudi v tem obdobju smo zagotavljali sredstva za ohranjanje optimalnih prostorskih in tehničnih pogojev za izvedbo 
pestrih vzgojno-izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene umetnosti. Cilj je 
bil dosežen, kar nam potrjuje tudi ustanovitev akademije za glasbo. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti osnovne 
glasbene šole upoštevajoč pestrost in kvaliteto programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol. Z 
zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti ohranjamo sedanji obseg vključenosti 
šoloobveznih otrok v glasbeno šolo. Cilj je bil deloma dosežen, ker nas v prihodnosti čaka še nekaj večjih 
vzdrževalnih del. 

400319033 - Dodatni program v glasbenih šolah 15.250 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za sofinanciranja dodatnih programov, ki dopolnjujejo predpisani program osnovnega 
glasbenega izobraževanja v nižji glasbeni šoli. 

400319034 - Tekoči materialni stroški 65.185 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za pokrivanje dogovorjenega deleža za plačevanje materialnih stroškov v zvezi z 
obratovanjem šolskega objekta (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pri izračunu planiranih sredstev smo upoštevali notranjo (ogrevano) kvadraturo objekta in število oddelkov na šoli, 
toda dejansko izstavljeni računi za navedene stroške so presegali proračunska sredstva za te namene. 

400319035 - Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji 3.401 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov v zvezi s sodelovanjem učencev glasbene šole na regijskih in 
državnih tekmovanjih s področja glasbene umetnosti. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva smo odobravali na podlagi poročil o uspešnih nastopih učencev glasbene šole na državnih tekmovanjih iz 
instrumentov. 

400319036 - Zavarovanje objektov 3.155 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za plačilo obveznosti za zavarovanje objekta glasbene šole v skladu z usmeritvijo o 
preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih. 

400319037 - Drugi materialni stroški 70.553 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z določili 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje izobraževanja smo glasbeni šoli delno 
refundirali sredstva za prevoz delavcev na delo in za regresirano prehrano delavcev, ki so zaposleni za izvajanje 
programa nižje glasbene šole. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva nakazujemo na podlagi rednih mesečnih obračunov dejansko izplačanih stroškov v zvezi s prevozi in 
regresirano prehrano delavcev. 



 

400319038 - Izobraževanje delavcev 5.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za sofinanciranje stroškov za izobraževanje delavcev v skladu s programom izobraževanj. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višino sredstev smo načrtovali v skladu z 82. členom ZOFVI in po merilih pristojnega ministrstva. 

400319039 - Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov 743 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objekta glasbene šole. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Računi izvajalca pogodbenih storitev. 

400319040 - Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči 700 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvedbo dogovorjenih oblik preventivnega varovanja zdravja zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodih. 

400319041 - Vzdrževanje objektov - Glasbena šola 45.148 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za optimizacijo delovanja v orgelski dvorani. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Opravljen je bil javni razpis, pogodba,račun. 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 6.777 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru programa splošnega srednjega in poklicnega izobraževanja Mestna občina Velenje naglaša pomen 
kvalitetnega srednješolskega izobraževanja in njegov prispevek k dvigu splošne izobrazbene strukture prebivalstva v 
občini. Zato občina vzpodbuja sodelovanje vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov ter s sofinanciranjem 
dogovorjenih stroškov v zvezi z izvedbo programov v srednjem šolstvu sodeluje pri zagotavljanju pogojev za 
kvalitetno izvedbo zastavljenih nalog. V proračunu MO Velenje za leto 2010 je ta podprogram obsegal financiranje 
dogovorjenega deleža stroškov v zvezi z varovanjem in obratovanjem (elektrika, ogravanje, čiščenje) Vile Rožle, 
sofinanciranje Medpodjetniškega centra MIC Velenje ter sredstva za vzdrževanje objektov (Dijaški dom Velenje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na 
področju izobraževanja 

400319042 - Drugi materialni stroški 3.217 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov v zvezi z obratovanjem prostorov likovne gimnazije v Vili Rožle 
(električna energija, ogrevanje, komunalne storitve). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Računi dobaviteljev. 



 

400319043 - Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov 3.560 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objekta in čiščenjem 
prostorov likovne gimnazije v Vili Rožle. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Računi izvajalcev storitev. 

400319058 - Vzdrževanje objektov - Dijaški dom 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila realizirana, ker je že bil zgrajen Mladinski hotel. Sedaj je drug uporabnik in upravnik 
stolpiča, ki skrbi za vzdrževanje prostorov. 

1904 - Terciarno izobraževanje 323.945 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V proračunu smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenih aktivnosti za ustanavljanje in razvijanje 
višješolskega strokovnega in visokošolskega izobraževanja. V okviru teh aktivnosti smo opremljali višje strokovne 
šole, omogočali in vzpodbujali povezovanje z gospodarstvom in visokošolskimi ustanovami ter vzpodbujali 
sodelovanje v medpodjetniških izobraževalnih centrih. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev za sofinanciranje aktivnosti za ustanavljanje višješolskih strokovnih in 
visokošolskih programov omogočamo zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja. S tem omogočamo tudi izboljšanje vertikalne in horizontalne prehodnosti med študijskimi programi s 
povečanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem 
procesu, čim bližje doma. 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 323.945 € 

Opis realizacije podprograma 

Porabljena sredstva so omogočila, da smo nadaljevali z našimi prizadevanji za omogočanje študija mladim, čim 
bliže domu. Naš cilj je bil, da bodo bodoči diplomanti zaposljivi v tem okolju oz. da se bodo izobraževali za poklice, 
ki so potrebni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Gre za občinska prizadevanja, da pridobimo čim več razvojno perspektivnih visokošolskih izobraževalnih 
programov. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja,  Izboljšanje vertikalne in 
horizontalno prehodnosti med študijskimi programi s povečevanjem možnosti za nadaljevanje študija v 
visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem procesu; čim bliže doma. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Na področju izvajanja programov so bili cilji v celoti doseženi. To kaže tudi vpis za študijsko leto 2010/2011. Na 
področju zagotavljanja prostorskih pogojev pa smo bili malo manj uspešni (zaostrena zakonodaja). 

400319045 - Sofinanciranje visokošolskega študijskega centra Celje - RŠC
 46.843 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za plačilo pogodbenih obveznosti. Iz navedenih sredstev se pokrivajo stroški obstoja in 
delovanja zavoda, sorazmerno z deleži, določenimi v pogodbi o ustanovitvi regijskega študijskega središča 
(obveznosti do zaposlenih, obveznosti po pogodbah o delu, avtorski honorarji, nabava osnovnih sredstev, materialni 
stroški obratovanja, itd.). 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pogodba. 

400319046 - Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev 265.995 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v zvezi z delovanjem fakultete za energetiko in varovanje okolja. 
Večina sredstev na tej postavki je bila porabljena za sofinanciranje programa energetike (dokler ne bo programa v 
celoti prevzelo in financiralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo). Del sredstev pa je bil porabljen 
za delovanje prostorov, kjer sta oba dekanata in za najem specializiranih učilnic za izvedbo laboratorijskih vaj. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pogodbe, računi,... 

400319060 - Zagotavljanje prostorskih pogojev za visokošolski študij 11.108 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 smo iz te postavke plačali del projektne dokumentacije, revizijo in varnostni načrt za objekt 
Gaudeamus. Glavni razlog za manjšo realizacijo na tej postavki je v tem, da zaradi popravljanja projektne 
dokumentacije (zaklonišče) nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja in pričeti z izvedbo. Lansko leto je bil 
opravljen javni razpis na katerem je bil izbran izvajalec del, ki so se pričela v februarju. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 40.309 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru tega progama deluje v Mestni občini Velenje Ljudska univerza Velenje, ki izvaja programe osnovnega 
izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev za izvajanje izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu občanov 
MO Velenje bomo nadaljevali z ohranjanjem doseženega kakovostnega nivoja na področju izobraževanja odraslih. 
Še naprej bomo pozornost namenjali sofinanciranju programov usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne 
izobrazbe. 

19059001 - Izobraževanje odraslih 40.309 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram obsega osnovno izobraževanje odraslih in dopolnilne oblike izobraževanja, predvsem na področju 
poučevanja tujih jezikov in računalništva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Iz proračunskih sredstev smo v letu 2009 sofinancirali izvajanje tistih programov, ki so v javnem interesu občine, to 
je programov za dokončanje osnovne šole, ter za usposabljanje mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe. Cilj 
je dosežen kar potrjuje tudi število udeležencev teh programov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Na podlagi poročil o delu smo spremljali obseg dejavnosti in vključenost občanov v programe izobraževanja in 
naglašali vlogo ljudske univerze pri doseganju ciljev vseživljenjskega izobraževanja prebivalcev MO Velenje. V 
okviru tega programa smo sofinancirali dogovorjeni program izobraževanja odraslih, projekte ter osnovne 
materialne stroške, vezane na varovanje, obratovanje in vzdrževanje objekta Ljudske univerze Velenje. Cilj je 
dosežen kar potrjuje tudi število udeležencev teh programov. 



 

400319047 - Dejavnost Ljudske Univerze 15.380 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dogovorjenega letnega programa izobraževanja odraslih v Mestni 
občini Velenje. 

400319048 - Tekoči materialni stroški 5.560 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za delno pokrivanje tekočih materialnih stroškov v zvezi z obratovanjem objekta 
Ljudske univerze Velenje (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve). 

400319049 - Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji 1.900 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela stroškov v zvezi s pripravo, tiskanjem in distribucijo kataloga 
izobraževalnih programov Ljudske univerze Velenje; katalog prejmejo vsa gospodinjstva v Šaleški dolini. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Vloga za delno refundacijo stroškov v zvezi s pripravo kataloga. 

400319050 - Zavarovanje objektov 325 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za plačilo obveznosti za zavarovanje objekta glasbene šole v skladu z usmeritvijo o 
preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih. 

400319052 - Letni program izobraževanja odraslih 8.339 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju programov osnovnega 
izobraževanja odraslih občanov MO Velenje (dokončanje osnovne šole za odrasle), predvsem pa stroškov za najem 
specializiranih učilnic in učnih pripomočkov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Poročilo o opravljenih programih in vloga za delno pokrivanje stroškov. 

400319053 - Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza 2.437 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za najnujnejša vzdrževalna dela. Račun za preostanek sredstev je bil posredovan 
prepozno, da bi bil realiziran v letu 2010. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Računi izvajalcev, ki so opravljali nujna oz. tekoča vzdrževalna dela. 

400319067 - Dotacije za delovanje (najemnine) 6.367 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zavodom bo sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v 
katerizavod izvaja svojo dejavnost. Na postavki so bila planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je 
opredeljena v pogodbi. 

1906 - Pomoči šolajočim 568.953 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev omogočamo različne oblike pomoči šolajočim. 



 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Z načrtovanjem proračunskih sredstev smo zagotovili temeljne pogoje za načrtno štipendiranje nadarjenih 
študentov. Štipendije podeljujemo na podlagi pravilnika o štipendiranju. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse 
študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe zavodov, kakor tudi drugih 
organizacij in podjetij v Velenju, se bodo lahko pokrivale tudi iz vrst nadarjenih štipendistov Mestne občine 
Velenje, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante 
svoje generacije. V proračunu MO Velenje zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km 
in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ 
ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje 
prevozov si prizadevamo, da bi čim več nevarnih šolskih poti spremenili v varne in tako znižali stroške šolskih 
prevozov. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 537.813 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev osnovne šole in za subvencioniranje 
nakupa šolskih potrebščin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, pogodbe o financiranju šolskih 
prevozov 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi 
sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti 
v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin 
za učence iz socialno ogroženih družin. . Cilji so bili doseženi, ker kljub temu, da se dnevno vozi skoraj šesto 
učencev, ni bil na poti v ali iz šole nihče poškodovan. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Z zagotovitvijo proračunskih sredstev smo v skladu z veljavnimi predpisi omogočili varen prihod v šolo vsem 
učencem, ki so upravičeni do te oblike pomoči. S sredstvi za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin smo po 
presoji pristojnih komisij na šolah pomagali družinam pri nakupu šolskih potrebščin in s tem dosegli cilj, da 
pomagamo staršem, ki ne zmorejo pokriti vseh stroškov v zvezi z šolo. 

400319054 - Prevozi učencev 533.313 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi iz te postavke smo plačevali pogodbene obveznosti prevoznikom za prevoze učencev šolo in domov. 
Prevozniki so bili izbrani z javnim razpisom. Skoraj vedno pa se po začetku šolskega leta pojavi še kakšna zakonsko 
upravičena zahteva, ki smo jo dolžni reševati z aneksi. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Računi na osnovi pogodb. 

400319069 - Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin 4.500 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin za učence iz socialno ogroženih družin. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Poročila o socialnem položaju učencev. Pristojne komisije na šolah obravnavajo prošnje družin in odločajo o porabi 
prejetih sredstev za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin. 

19069003 - Štipendije 31.140 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva štipendiranje v skladu s pravilnikom o štipendiranju. 



 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada, Pravilnik o štipendiranju. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za študente, prejemnike štipendij za nadarjene. Cilj je bil dosežen saj 
smo na ta način pomagali oz. »pridobili« nekaj naših najbolj perspektivnih kadrov za prihodnost. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Z zagotovitvijo proračunskih sredstev smo omogočili izvedbo razpisa in izpeljali postopek podelitve štipendij v 
skladu s pravilnikom. 

400319055 - Štipendije 31.140 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za del pogodbenih obveznosti štipendistom, ki so bili izbrani na javnem razpisu v letu 
2010. V študijskem letu 2009/2010 je bilo podeljenih dvajset štipendij za razvojne prednostne poklicne usmeritve, 
osemnajst za posebno nadarjene študente in šest enkratnih denarnih pomoči. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pravilnik o štipendiranju v Mestni občini Velenje. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 866.085 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje je obsegalo izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov: - 
zagotavljali smo mrežo javne službe in subvencionirali storitve pomoč družini na domu, financirali stroške oskrbe v 
zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane 
MOV, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, financirali plače oziroma 
nadomestila plač s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika in 
zagotavljali plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke MOV, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni 
poravnati stroškov pokopa - občanom smo zagotavljali pomoči v obliki enkratnih izrednih denarnih pomoči v skladu 
Pravilnikom o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV in pomoči novorojencem v skladu s 
Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV; - financirali in sofinancirali smo dopolnilne 
socialno varstvene programe: zagotovili sredstva za javno kuhinjo, za humanitarne organizacije (RK Velenje) in 
društva, za delovanje preventivnega programa Lokalne akcijske skupine za boj proti drogam in programa za 
starostnike (prispevek občine za letna srečanja starostnikov po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010, Resolucija o nacionalnem programu na 
področju drog 2004 – 2009, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v MOV, Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, Pravilnik o 
kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v MOV. 

2002 - Varstvo otrok in družine 33.300 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okvir tega programa je bil realiziran program kamor sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in 
otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Pomoč družini ob rojstvu otroka. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 33.300 € 

Opis realizacije podprograma 

V okvir podprograma so bili realizirani socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne 
denarne pomoči za novorojence. 



 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročna pomoč družinam ob rojstvu otroka. Doseganje dolgoročnih ciljev je v skladu z zastavljenimi cilji glede 
na višjo rodnost in vloženih vlog staršev za to obliko pomoči, ki jo Mestna občina Velenje nudi staršem že od leta 
2006. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi s povečanjem prispevka in povečanim številom pomoči za novorojence. 

400320021 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 33.300 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila realizirana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. V letu 2010 je znašala pomoč ob za 
novorojenca 100 EUR, pomoč pa je prejelo 333 upravičencev. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje določa staršem možnost, da uveljavijo 
to ekratno denarno pomoč ob rojstvu otroka, če imata vlagatelj in novorojencev stalno prebivališče v Mestni občini 
Velenje. Če živita starša ločeno, uveljavlja pravico tisti, ki živi skupaj z otrokom. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 832.785 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem 
varstvu: tako smo financirali plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do 
izbire družinskega pomočnika, (do) plačevali storitve v zavodih za odrasle (domovi za starejše in posebni socialno 
varstveni zavodi) in zagotavljali mrežo in subvencioniranje javne službe pomoč družini na domu. Nadalje v ta 
program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti, tako smo zagotavljali sredstva za denarne 
pomoči, javno kuhinjo, za pakete za socialno ogrožene ter za plačila pogrebnih stroškov. Za programe, ki so bili 
namenjeni sofinanciranju društev, smo zagotavljali sredstva na podlagi javnega razpisa, izvajali so se tudi programi 
starejšim ter programi Lokalne akcijske skupine za boj proti drogi. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi 
oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa 
do storitev institucionalnega varstva, podpora k delovanju društev, ki imajo svojih programih elemente skrbi za 
zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV. Podpora k delovanju ukrepov lokalnih skupnosti na področju 
drog. 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 258.626 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za izvajanje zakonske naloge: (do)plačevanje oskrbnin v 
socialno varstvenih zavodih in financiranje družinskih pomočnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu - Uredba o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev - Pravilnik o 
standardih in normativih socialno varstvenih storitev 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi z zagotavljanjem sredstev za (do) plačilo zakonskih obveznosti in s 
tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev v socialno varstvenih zavodih in pravica do 
izbire družinskega pomočnika). Kazalci so število vključenih oseb v socialno varstvene zavode in število družinskih 
pomočnikov. 



 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letna izvedbena cilja podprograma sta bila uresničena z zagotavljanjem sredstev za (do)plačilo zakonskih 
obveznosti storitev v socialno varstvenih zavodih in zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma 
nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika. 

400320002 - VDC - domsko varstvo 118.709 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov oskrbe v varstveno delovnih centrih, kjer je bilo v letu 2010 
oskrbovano okoli trinajst naših občanov. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve 
institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi oblikujejo ceno oskrbe na osnovi 
pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov institucionalnega varstva iz preteklih let. 

400320004 - Pravica družinskega pomočnika 139.917 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za financiranje plač oziroma nadomestil za plače s prispevki za osemnajst 
družinskih pomočnic. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko 
gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri 
družinskega pomočnika izda center za socialno delo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila družinskih pomočnikov iz preteklih let. 

400320023 - Ureditev bivalne enote za odrasle osebe s posebnimi potrebami 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravica porabe sredstev ni bila koriščena. 

20049003 - Socialno varstvo starih 371.101 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma smo zagotavljali programe namenjene starejšim občankam in občanom MOV. Gre tako za 
programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in subvencioniranje storitve 
pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu - Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev - 
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- Dolgoročni cilji so bili doseženi z zagotavljanjem enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše 
(splošni in posebni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev 
ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalci: število vključenih v domove za starejše. - Dolgoročni cilji so bili doseženi z 
omogočanjem večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in 
racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu. Kazalci: število 
uporabnikov storitve pomoč družini na domu; 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letna izvedbena cilja podprograma sta bila dosežena, saj smo omogočili povečanje dostopnosti do storitve pomoč 
družini na domu s povečanim obsegom storitev ter povečanje dostopnosti do storitev v domovih za starejše. 



 

400320005 - Pomoč na domu 129.390 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za povprečno 65 naših 
občank in občanov. V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne 
službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo 
upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti 
institucionalno varstvo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov socialnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu iz preteklih let. 

400320006 - Splošni socialni zavodi 132.096 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov oskrbe v splošnih socialnih zavodih, kjer je bilo v letu 2010 
oskrbovano okoli štirideset naših občanov. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne 
(so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom MOV, 
ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov institucionalnega varstva iz preteklih let. 

400320007 - Posebni socialni zavodi 109.615 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov oskrbe v posebnih socialnih zavodih, kjer je bilo v letu 2010 
oskrbovano okoli petnajst naših občanov. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati 
stroške storitev v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom MOV, ki s svojimi 
prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov institucionalnega varstva iz preteklih let. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 89.033 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma smo zagotavljali sredstva za enkratne izredne denarne pomoči in plačilo javne kuhinje za 
občanke in občane z nižjimi dohodki ter plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke Mestne občine 
Velenje, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu, - Zakon o lokalni samoupravi, - Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne 
denarne pomoči v MOV, - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi z večjo podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki preko 
zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Kazalci so izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z 
nižjimi dohodki. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani, saj smo zagotovili denarne pomoči in možnost toplega obroka vsem 
občankam in občanom, ki so tovrstno pomoč potrebovali. 



 

400320012 - Pomoč socialno ogroženim družinam 86.696 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči smo zagotavljali sredstva za 
enkratne izredne denarne pomoči za tiste občane, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne 
dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu povečanega za 
50 %. Pomoč je bila namenjena za plačilo stroškov življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin, šole v naravi, 
električne energije, toplotne energije, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja, ipd. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila upravičencev do enkratne izredne denarne pomoči iz preteklih 
let. 

400320013 - Pogrebni stroški 2.338 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo pogrebnih stroškov. V skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč, so občine dolžne na lastne stroške zagotoviti pokop za tiste svoje občane, ki 
nimajo svojcev ali le-ti zaradi lastnih socialnih razmer niso sposobni prevzeti tovrstnih stroškov. Za pokojnike so se 
poravnale najnujnejše pogrebne storitve. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let. 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 8.273 € 

Opis realizacije podprograma 

Na ravni lokalne samouprave so v Nacionalnem programu na področju drog 2004-2009 lokalne akcijske skupine (v 
nadaljevanju LAS) opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za 
pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. Takšno delo je 
že 14. leto uspešno izvajal, s pestrimi programi na območju občin Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, 
Medobčinski LAS Velenje. Raznolika sestava 18 članov skupine je pokrivala področja od sociale, zdravstva, 
predšolske vzgoje, šolstva, zaposlovanja, nevladnih organizacij, policije, predstavnika mladih, staršev in lokalne 
skupnosti. Ob razvoju programov smo sledili potrebam posameznih populacij v smislu trikotnika otroci, mladina – 
vzgojitelji, učitelji – starši, prepleteno s potrebami lokalne skupnosti. Obstoječe preventivne programe, ki so se 
izkazali za dobre, smo ohranili in jih nadgrajevali. Sledili smo potrebam posameznih ciljnih skupin in temu 
primerno dodajali nove programe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004 -2009, Program Medobčinske lokalne akcijske skupine 
za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma smo dosegali z zastavljenimi kazalci in sicer s povečanjem osveščanja, obveščanja, 
izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevali k zmanjšanju zasvojenih. 
Kazalec: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje 
skozi periodične analize stanja. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah 
zasvojenosti z drogami in s tem prispevek k zmanjšanju zasvojenih. Kazalec: večja vključenost mladih v 
prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja. Letni 
izvedbeni cilji so bili v skladu z zastavljenimi kazalci doseženi. 



 

400320015 - LAS - Program za boj proti drogi 8.273 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila realizirana za preventivne programe Nasilje in droge med mladimi na osnovnih in srednjih šolah za 
učence in dijake, Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in ne zatiskajmo si oči na osnovnih šolah za starše, Šola za 
starše v Vili Mojca, Družinska rekreacija v Vrtcu Velenje, organizacija 4 prireditev Z glavo na zabavo, sodelovanje 
na okrogli mizi "O vlogi nizkopražnih programov v celostni obravnavi zasvojenosti", sofinanciranje terenskega 
vozila za uživalce nedovoljenih drog. Za vsako O.Š. v MOV in vsako enoto Vrtca Velenje je bil nabavljen 1 izvod 
knjige Družinski priročnik, Društva za ustvarjano vzgojo iz Ljubljane. Za delovanje Svetovalnega centra za 
zmanjševanje škode zaradi drog je MOV namenila del prostorov v Mestni četrti Desni breg. Mladinskemu centru 
Velenje so bila donirana sredstva za preventivni projekt “Odveslajmo prepreke – priveslajmo veselje; Mladi na 
Kolpi 2010”. V sklopu LAS-a je bil izveden v sodelovanju s Športno zvezo Velenje in Uradom za enake možnosti 
že tradicionalni "Tek očkov". Ob občinskem prazniku je velenjska občina gostila predstavnike iz občine Domžale. 
Našo občino so si izbrali kot primer dobre prakse za področje LAS-a, otrokom prijaznega mesta in programov za 
mladino, katerih programi so jim bili tudi predstavljeni. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča so bila narejena na podlagi dosedanjih realizacij in potrebnih preventivnih programov Medobčinske LAS 
Velenje. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 105.751 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma smo podprli izvajanje dejavnosti Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in 
naglušnih Velenje, na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali programe na področju socialnega varstva in 
zdravstvenega varstva, zagotovili sredstva krajevnim skupnostim in krajevnim organizacijam Rdečega križa za 
srečanja občanov starih nad 70 let in prispevali sredstva k delovanju Rdečemu križu Velenje, Zavodu RUJ, Društvu 
Sožitje, Društvu Regionalna varna hiša Celje in Vzgojnemu zavodu Slivnica v obliki brezplačne najemnine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o kriterijih in merilih za 
sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v MOV 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi z zagotavljanjem sredstev društvom in organizacijam, ki imajo v 
svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV. Kazalci: uspešnost izvajanja 
programov in število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani, saj smo zagotovili sredstva za delovanje Rdečega križa Velenje, 
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, izvedli smo javni razpis za sofinanciranje programov društev 
in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV in 
sofinancirali izvedbe srečanj starejših krajanov. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov 
izvedenih na področju sociale in zdravstva. 

400320016 - Program MDGNV 8.495 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plače, prispevke in druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano 
med delom) za profesionalno delavko Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje. Sredstva za plače 
zagotavljamo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki v deležih po številu prebivalcev iz 
posamezne občine. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let. 



 

400320017 - Humanitarne organizacije in društva 22.336 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva, ki so 
bili izvedeni v letu 2010. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva 
prijaviteljem. S te postavke smo zagotovili tudi sredstva za plačilo prehrambenih paketov za socialno ogrožene 
družine v Mestni občini Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let. 

400320018 - Program za starostnike 3.553 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov srečanja občanov starih nad 70 let, ki jih enkrat letno 
organizirajo krajevne skupnosti in krajevne organizacije Rdečega križa. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila občanov starih nad 70 let v MOV. 

400320019 - Program OO RK Velenje 29.803 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plače, prispevke in druge osebne prejemke ( regres za letni dopust, regres za prehrano 
med delom) za dve delavki OORK Velenje. Sredstva za plače zagotavljamo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj 
in Občina Šmartno ob Paki v deležih po številu prebivalcev iz posamezne občine. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let. 

400320020 - Materialni stroški 3.472 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za materialne stroške za delovanje OORK Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let. 

400320022 - Dotacije za delovanje (najemnine) 38.094 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Rdečim križem Velenje, Inštitutom Integra Velenje, Društvom Sožitje Velenje, Društvom Regionalna varna hiša 
Celje in Vzgojnim zavodom Slivnica imamo sklenjene najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti 
Mestne občine Velenje in v katerih navedeni najemniki izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da 
naročnik ni dolžan poravnati pogodbenega zneska, saj se le-ta šteje kot dotacija občine naročniku. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let. 



 

4004 - URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR 1 8 1 . 9 8 8  €  

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 22.350 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Predlagana sredstva so bila v proračunu za letu 2010 predvidena za izdelavo Občinskega programa varstva okolja za 
MOV in za nadaljevanje podprojektov sanacijskih programov za vode, zrak in tla v MOV. Iz predvidenih sredstev 
za varstvo okolja se je financiral tudi projekt z naslovom Ohranimo Šaleško dolino, ki je izobraževalni projekt za 
ekološko osveščanje in ekološko vzgojo osnovnošolcev v MOV. Projekt poteka že več let. Realizacija v letu 2010 je 
na področju varstva okolja znašala 22.350,00 €, kar znaša le 40 % planiranih sredstev v letu 2010. Posledica manjše 
realizacije je dokončanje večine projektov koncem leta 2010 in s tem plačilo izstavljenih računov v letu 2011. V 
preteklih letih pripravljeni operativni programi varstva okolja so se izvajali tudi v letu 2010, proračunski uporabnik, 
zadolžen za varstvo okolja, pa je skrbel za spremljanje stanja okolja, monitoringe in oceno trendov, skladno s 
postavljenimi kazalci (okoljskimi indikatorji). V primeru poslabšanja stanja določenih segmentov okolja, smo takoj 
ukrepali skladno s predpisi in možnostmi. V letu 2010 smo nadaljevali s spremljanjem trendov in uspešnosti sanacij 
nelegalnih odlagališč, pripravili ponoven popis nelegalnih odlagališč in preverili ustreznosti rešitev varovanja 
saniranih območij. Del sredstev je bil porabljen za dokončanje projekta Kolesarske poti v MO Velenje in Tematske 
poti v MOV ter ostalih projektov s področja varstva okolja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja 
stanja na teh področjih ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki 
so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti dokumenti so Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (II/249), 
Program varstva okolja za MOV (v izdelavi), Strategija trajnostnega razvoja in Tematska strategija urbanega okolja 
EU. Ostala izhodišča so domače in evropske zakonske obveznosti. 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 22.350 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program, ki ima za cilj zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor nad onesnaženjem, zajema širok 
spekter aktivnosti proračunskega uporabnika varstva okolja. Na osnovi Programa varstva okolja MOV, ki je bil 
sprejet v letu 2010, bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov in spremljanjem učinkov teh ukrepov. V kolikor ukrepi 
ne bodo zagotavljali pričakovanih rezultatov, bo treba ponovno preveriti ustreznost ukrepov in jih novelirati ter 
zagotoviti njihovo izvajanje. Za lažji nadzor izvajanja Programa varstva okolja za MOV smo pripravili kratke 
povzetke stanja okolja s prikazom kazalcev, trendov in predlogov ter korektivnih ukrepov, kjer je to potrebno. 
Nadaljevali smo s spremljanjem stanja okolja in pripravili navodila ter akte s področja delovanja proračunskega 
uporabnika. Predlagali smo zaščito dodatnih naravnih vrednot in sodelovali pri regionalnih in državnih projektih 
varstva narave, v primeru, če se ti nanašajo na vrednote, ki se nahajajo na območju MOV. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Nadaljevale so se aktivnosti glede zahtev in obveznosti skladno z domačo in tujo zakonodajo ter dolgoročnimi 
občinskimi, državnimi in evropskimi smernicami in programi varstva okolja. Posebno pozornost smo posvetili 
problematiki podnebnih sprememb. Kazalci in indikatorji varstva okolja so opredeljeni v Programu varstva okolja 
MOV, ki je bil sprejet v letu 2010. V letu 2010 smo ponovno opravili popis nelegalnih odlagališč in s tem 
ovrednotili uspešnost sanacij in ukrepov preprečevanja nadaljnjega nelegalnega odlaganja odpadkov. 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 22.350 € 

Opis realizacije podprograma 

V letu 2010 smo nadaljevali s spremljanjem stanja okolja ter izvajanjem ukrepov za ohranjanje ali izboljšanje stanja 
v okolju. Predlagali in realizirali smo nove naloge s področij, ki v preteklosti niso bila ustrezno pokrita. Pripravili 
smo ocene okoljskih in zdravstvenih tveganj za tista področja, za katera smo v preteklih letih pridobili ustrezne 
podatke (onesnaženost tal, izpostavljenost hrupu, onesnaženost zraka z trdnimi delci, itd.). Pridružili smo se akcijam 
ob tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila. Kot je že običaj, smo opravili dodatne meritve onesnaženosti zraka 
in meritve hrupa na različnih lokacijah. Pripravili smo tudi navodila in praktične nasvete za različne javnosti (laične 
in strokovne). Glavna cilja sta bila izboljšanje stanja okolja ter izboljšanje odnosa javnosti in posameznikov do 
okolja. 



 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanja onesnaženja, kontrole in 
nadzora predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, 
zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja 
in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave. 
Zakonske in druge podlage za delo urada na področju varstvo okolja so: Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Uredba 
o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Zakonodaja 
EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso 
direktiva, IPPC direktiva, …), Aarhuška konvencija, strokovna literatura in izsledki monitoringov in študij. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ter 
izboljšanje stanja okolja v MOV in širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne 
kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj je spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja okolja. Na podlagi predhodnih analiz so 
izdelani predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov projektov iz preteklih let. Izvedene so bile določene 
aktivnosti za nadaljevanje skrbi za čistejše okolje in večjo urejenost mesta. Prioritetni projekt je bil izdelava 
Občinskega programa varstva okolja, ki je bil sprejet v letu 2010 in je podal tudi vse potrebne okoljevarstvene 
kazalce, ki so primerljivi z svetovnimi, evropskimi in državnimi kazalci varstva okolja. 

400415001 - Program varstva okolja 17.343 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju varstva okolja so bile v letu 2010 izvedene aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektov, ki so 
pripomogli k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja 
okolja ter aktivnosti pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje v MOV. Zato je bil v letu 2010 izdelan in sprejet 
Občinskega programa varstva okolja za MOV, ki predstavlja strateški dokument MOV na področju varstva okolja. 
Poleg tega projekta je bilo izdelanih nekaj podprojektov na področju sanacijskih programov varstva zraka, voda in 
tal, ki jih je Svet MOV sprejel že pred leti. Nadaljevale so se aktivnosti na projektu monitoringa reke Pake ter 
posamezni projekti s področja varstva pred hrupom. V letu 2010 je bil izdelan projekta določitve lokacij 
prireditvenih prostorov v MOV s ciljem urediti področje varstva pred hrupom na teh območjih. Dokončana sta dva 
projekta z naslovom Kolesarske poti in Tematske poti v MOV. Redno je bilo izvajano spremljanje stanja okolja in 
izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja. Izdelani so bili predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov 
projektov iz preteklih let s področja varstva okolja. 

400415002 - Delovanje in vzdrževanje EIS 5.006 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ekološki informacijski sistem (EIS MOV) za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje v Uradu za okolje in prostor že od 
leta 1993, z namenom spremljanja stanja okolja (še posebej zraka) v MOV in tudi v sosednjih občinah Šoštanj in 
Šmartno ob Paki. EIS MOV je bil vzpostavljen skupaj s EIS TEŠ z namenom spremljanja stanja zraka v vseh treh 
občinah, zaradi povečanja onesnaženja zraka iz TEŠ ter hitrega ukrepanja v primerih prekoračitve dovoljenih meja 
škodljivih elementov v zraku. Sistem se sprotno prilagaja novi okoljevarstveni zakonodaji in direktivam EU, vendar 
ga je potrebno neprestano prilagajati novim tehnologijam. Zato je bila v letu 2010 predvidena večja posodobitev EIS 
MOV, da se je sistem prilagodil pred kratkim posodobljenemu sistemu EIS TEŠ. Sredstva so bila v letu 2010 
porabljena v višini 5.006,00 €, kar je zadostovalo za prilagoditev sistema EIS MOV. Cilj delovanja in vzdrževanja 
EIS MOV temelji na izhodiščih, da se zagotovi izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem 
ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v MOV in širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje 
dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa smo preverjali z monitoringi in 
meritvami, ki delujejo v sklopu EIS MOV. Pomembno je bilo hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v 
primerih prekomernega onesnaževanja zraka kar smo v celoti izpolnili v letu 2010. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 159.638 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi določb 
Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) se je v letu 2005 začela izdelava Strategije prostorskega 



 

razvoja MOV z urbanistično in krajinsko zasnovo ter Prostorskega reda MOV, vključno z izdelavo okoljskega 
poročila. V letu 2007 se je postopek za oba prostorska akta nadaljeval z vso intenzivnostjo in sicer na podlagi 
novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) kot strateški 
Občinski prostorski načrt MOV (v nadaljevanju: OPN MOV) in Izvedbeni prostorski načrt MOV (v nadaljevanju: 
IPN MOV), z vsemi potrebnimi prilagoditvami predpisanim spremembam. Zaradi določenih nejasnosti v veljavni 
prostorski zakonodaji smo v letu 2009 ustavili izdelavo OPN MOV ter pričeli z izdelavo Sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin družbenega plana MOV. Projekt je bil sprejet koncem leta 2010. Realizacija tega področja 
proračunske porabe za leto 2010 je znašala 159.638,00 €. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije 
prostorskega razvoja Slovenije (sprejeta v juliju 2004, Uradni list RS št. 76/04), in sicer za prostorske sestavine 
občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega 
družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt pa je ta rok podaljšal do uveljavitve občinskega 
prostorskega načrta, ki ga je treba sprejeti v 24 mesecih po uveljavitvi podzakonskega predpisa, ki bo določal 
njegovo vsebino, obliko in način priprave. Nove spremembe in dopolnitve ZPNačrt-a so podaljšale možnosti 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana do konca leta 2010, zato smo ta pomemben 
prostorski akt sprejeli v zakonskem roku, do konca leta 2010. 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 159.638 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, so v letu 2010 potekali 
nekateri že v letih 2008 in predvsem 2009 začeti projekti. Izdelava prostorskih aktov ima za glavni cilj ustvariti 
pravne podlage za stanovanjsko gradnjo večjih stanovanjskih kompleksov in kompleksov za razvoj podjetništva, 
trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti. Želja in cilj je izboljšati bivalne pogoje vseh občanov in ostalih 
subjektov v MOV. V letu 2010 so bile izdelane in sprejete Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
družbenega plana MOV, ki predstavlja strateški prostorski akt, bilo pa je izdelanih veliko sprememb in dopolnitev 
obstoječih prostorskih aktov, zaradi prilagoditve le teh novi prostorski zakonodaji. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Program nalog Urada za okolje in prostor MOV je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Pri realizaciji 
programov smo izhajali iz: • ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in • razpoložljivih finančnih 
sredstev za leto 2010; Upoštevali smo dejstvo, da se je letu 2010 glede na pretekla leta občutno povečan obseg dela 
zaradi priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana MOV, kar smo v celoti realizirali. 
Nadaljevalo se je izvajanje nalog na področju sprememb in dopolnitev večine obstoječih prostorskih aktov, ki jih je 
bilo potrebno prilagoditi na novo prostorsko zakonodajo, kar smo v veliki meri realizirali v letu 2010. Nekatere 
naloge glede prilagoditve obstoječih prostorskih aktov pa se bodo nadaljevale v letu 2011. Ker je bil obseg del na 
tem področju sorazmerno velik je bilo veliko projektov realiziranih šele konec leta 2010, tako da so plačila zapadla 
že v leto 2011, zato je realizacija predvidenih sredstev za leto 2010 nekoliko nižja (le 63 %). 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 13.425 € 

Opis realizacije podprograma 

V letu 2010 smo nadaljevali z nadgradnjo informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru 
ter izdajo lokacijskih informacij, posodobili smo programsko in strojno opremo. Nadgradili in posodobili smo 
spletne aplikacije za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih informacij). 
Realizacija podprograma je v letu 2010 znašala 13.425,00 €. Drugi del sredstev je bil plačan v januarju 2011, tako 
da je realizacija podprograma praktično 100 %. Izvedli smo projekt vzpostavitve lokalnega in regijskega Geografsko 
informacijskeg centra (GIC) v sklopu Urada za okolje in prostor MOV, na katerem se zbirajo vsi potrebni 
geografsko informacijski podatki za potrebe prostorskega načrtovanja in planiranja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - 
popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05- odločba US, 93/05 – ZVMS in 126/07, v nadaljevanju ZGO-1), Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07, v nadaljevanju: ZGO-1B), nanj 
pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06, 70/08, v 
nadaljevanju ZVO-1), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB2), Zakon o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 
93/05, 127/06) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi. 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Osnovni cilj podprograma je nadaljevanje nadzora in nadgradnje že izvedenega geografsko informacijskega sistema 
MOV z vzpostavitvijo GIC MOV in GIC SAŠA regije, da se bodo geoinformaciski podatki zbrali na enem mestu (v 
UOP MOV). Namen projekta je v tem, da se geoinformacijski podatki lahko posredujejo vsem uporabnikom in 
vsem pravnim subjektom , ki so prisotni v prostoru (občani, investitorji, pravni subjekti, itd.) in te podatke 
potrebujejo za racionalno odločanje o rabi prostora. Pomemben je nadzor in ažurnost posredovanja podatkom v 
skladu z zakonskimi določili. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Osnovni cilj projekta - vzpostavitev GIC MOV, je bil v letu 2010 delno dosežen (projekt je v fazi sprejemanja na 
Svetu MOV). Glavni kazalec s katerim se meri doseganje zastavljenih ciljev je sprejeti odlok o ustanovitvi GIC 
MOV, ki sicer ni bil sprejet v letu 2010, je pa odlok v proceduri sprejemanja v letu 2011. 

400416001 - Geografsko informacijski sistem MOV 11.125 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva v proračuna MOV so bila v letu 2010 porabljena za tekočemu vzdrževanju obstoječega 
geografskega informacijskega sistema MOV ter posodobitvi programske in strojne opreme. Znesek porabljenih 
sredstev je 11.125,00 €. Predvidena sredstva so bila v večini uporabljena za stroške vzdrževanja in posodobitve 
programske opreme GIS MOV in posodobitve sistema PISO MOV. Sistem PISO deluje že vrsto let in ga vsako leto 
obiskuje preko spletnih portalov vedno več uporabnikov. Cilj je čim bolj približati razpoložljive geoinformacijske 
podatke, ki so zbrani v UOP MOV, uporabnikom (elektronsko poslovanje UOP). Nekaj sredstev je bilo porabljenih 
za nabavo pisarniškega in splošni materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih 
programov. Sredstva iz postavke Nakup opreme so bila porabljena za nabavo novega računalnika in dodatne 
programske opreme. 

400416002 - Vzpostavitev in delovanje GIC 2.300 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva v proračunu MOV so se v letu 2010 porabila za izdelavo končne faze projekta vzpostavitve in 
delovanja Geografsko informacijskega centra (GIC MOV) in priprave projekta vzpostavitve in delovanja GIC 
SAŠA regije. Predvidena sredstva so se porabila za izdelavo projekta institucionalizacije GIC MOV in GIC SAŠA 
regije, zaradi vzpostavitve enotne geoinformacijske baze podatkov za MOV in vse občine SAŠA regije, ki ima že 
formiran skupni Urad za okolje in prostor SAŠA regije. Nekaj sredstev je bilo porabljenih za nabavo pisarniškega in 
splošni materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov. 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 3.534 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je zasnovan na podlagi Lokalne agende 21 za MOV (LA 21), ki je bil sprejeta v letu 2004. Namen 
projekta je spremljanje zastavljenih ciljev, akcijskih programov in nalog za trajnostni razvoj MOV ter korigiranje 
projekta glede na dejanske razmere v okolju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - 
popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05- odločba US, 93/05 – ZVMS in 126/07, v nadaljevanju ZGO-1), Zakonu o 
spremembah in dopolnitveh Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07, v nadaljevanju: ZGO-1B), nanj 
pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06, 70/08, v 
nadaljevanju ZVO-1), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB2), Zakon o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 
93/05, 127/06) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je stalno spremljanje programa LA 21 za MOV in izvedba akcijskih projektov in podprojektov, ki jih 
predvideva LA 21 za MOV. Cilji trajnostnega razvoja MOV so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in 
evropske zakonodaje in s tem ohraniti in izboljšati stanje okolja v MOV in širše. Prednostni cilj je ukrepati tam, kjer 
gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z 
monitoringi in meritvami, ki delujejo v sklopu EIS MOV in drugih monitoringov (monitoring Velenjskega jezera, 
pritokov v Velenjsko jezero, reke Pake, itd.). Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v 
primerih prekomernega onesnaževanja okolja, kar smo redno izvajali tudi v letu 2010. Potreben je razvoj 



 

gospodarstva, podjetništva in vseh ostalih družbenih dejavnosti s ciljem izboljšanja kakovosti življenja po načelih 
trajnostnega razvoja. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Realizirana je bila izvedba nekaterih podprojektov LA 21 za MOV, ki so opredeljeni v samem projektu. Aktivnosti 
so se nadaljevale skladno z začrtanim akcijskim programov, saj mnogi projekti potekajo že od leta 2004 in so 
preverjeni preko poročil o izvajanju LA 21 za MOV, ki so bila obravnavana na sejah Sveta MOV 

400416004 - Projekt trajnostnega razvoja MOV 3.534 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlagana sredstva so bila v letu 2010 porabljena za sofinanciranje izobraževalnega projekta za osnovne šole z 
naslovom Grejmo se pametneje in Odpadek ni samo odpadek, ki ga je izvajal Erico Velenje tudi v letu 2010 in za 
dokončanje nekaterih manjših podprojektov Lokalne agende 21 za MOV. Sprejeti projekt LA21 za MOV je stalno 
pod kontrolo Urada za okolje in prostor MOV in Sveta MOV. V letu 2009 je bilo na Svetu MOV predstavljeno 
poročilo o uresničevanju LA 21 za MOV, iz katerega je bilo razvidno, da projekti in podprojekti v sklopu LA 21 za 
MOV potekajo po zastavljenih smernicah in zastavljenih ciljih in so uspehi na področju trajnostnega razvoja MOV 
na večini področjih zelo dobri. Vsekakor pa je potrebno še veliko aktivnosti za izboljšanje kakovosti bivanja v 
MOV, kar ostaja stalna naloga v sklopu tega projekta in vseh ostalih projektov, ki se izvajajo na območju MOV – v 
interesu trajnostnega razvoja občine. Nekaj sredstev je bilo porabljenih za nabavo pisarniškega in splošnega 
materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 142.679 € 

Opis realizacije podprograma 

Izvedene so aktivnosti pri izdelavi strateškega OPN MOV z vsemi sestavnimi deli, ki jih predpisuje zakonodaja s 
področja prostorskega načrtovanja. Izvedena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in 
primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, 
spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. V veliki meri so 
izdelane spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja 
prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Izdelane bile so osnove strateškega dela OPN MOV, medtem ko smo 
izdelavo naslednjih faz projekta ustavili zaradi nedorečenosti prostorske zakonodaje. Nadaljevalo se je intenzivno 
delo pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so 
skupnega pomena za MOV. Nekatere rešitve za urejanje prostora so se pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. 
Predvidena sredstva v letu 2010 so se porabila za pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za kvalitetno 
izdelavo OPN MOV, posameznih OPPN ter posebnih strokovnih podlag, ki dajejo usmeritve za vse potrebne 
prostorske akte na območju MOV. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - 
popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05- odločba US, 93/05 – ZVMS in 126/07, v nadaljevanju ZGO-1), Zakonu o 
spremembah in dopolnitveh Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07, v nadaljevanju: ZGO-1B), nanj 
pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06, 70/08, v 
nadaljevanju ZVO-1), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB2), Zakon o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 
93/05, 127/06) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

V skladu z ZUreP-1, ZPNačrt in ZGO-1 je bilo treba obstoječe prostorske akte prilagoditi in uskladiti z novimi 
prostorskimi predpisi, kar je povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. V prvi polovici 
leta 2007 je novi ZPNačrt uveljavil določene spremembe, ki jih je bilo treba upoštevati pri že začetih postopkih za 
pripravo najpomembnejših prostorskih aktov MOV. Prilagajanja novostim terjajo dodatne napore, pogosto tudi 
dodatna sredstva. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letu 2010 in naslednjih letih so se intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov 
v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOV. Doseganje ciljev je bilo odvisno od razpoložljivih 
sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih 
postavkah opisani nekateri programi in naloge, ki smo jih izvedli v letu 2010. Višina predvidenih sredstev v letu 
2010 je bila določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev uprave MOV ter na tej podlagi 
pripravljene ocene potrebnega obsega dela. Številni projekti s področja urejanja prostora so bili zaradi dolgotrajnih 



 

postopkov pri izdelavi projektov končani šele v zadnjih mesecih leta 2010, zato so izplačila za izvedene projekte 
zapadla tudi v leto 2011, kar se odraža tudi v sami realizaciji proračuna s področja prostorskega načrtovanja (63 %). 

400416005 - Občinski prostorski akti 47.762 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so bila v letu 2010 namenjena za izdelavo nekaterih prostorskih izvedbenih aktov kot so 
spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Staro Velenje, sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Stari jašek 
ter spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje. V letu 2010 se je začela tudi 
izdelava OPPN Stara vas – zahod, kjer je predviden velik kompleks Tehnološkega parka velenje. Realizirana je bila 
izdelava nekaterih sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novim zakonom in 
podzakonskim predpisom s področja urejanja prostora. Mestna občina Velenje ima dobro zasnovan sistem 
prostorskih aktov na celotne območju MOV. Celotna MOV je „pokrita” z prostorskimi akti, ki pa jih je potrebno 
prilagoditi hitro se spreminjajoči prostorski zakonodaji. Postopki za sprejemanje sprememb in dopolnitev obstoječih 
prostorskih aktov so predolgi, še sploh če upoštevamo večkratno spreminjanje krovne zakonodaje s področja 
urejanja prostora in graditve objektov. Potrebno je hitro spreminjanje, dopolnjevanje in prilagajanje obstoječih 
prostorskih aktov novi zakonodaji, kar je bila ena od prioritetnih nalog Urada za okolje in prostor MOV v letu 2010. 
Nekaj sredstev je bilo porabljenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri 
izdelavi projektov razvojnih programov. 

400416006 - Občinski strateški prostorski akti 29.737 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva proračuna MOV za leto 2010 so bila porabljena za izdelavo Občinskega prostorskega načrta za 
Mestno občino Velenje z vsemi potrebnimi posebnimi strokovnimi podlagami. Projekt se je začel v letu 2007, ko ga 
je predpisal nov Zakon o prostorskem načrtovanju. Večji del sredstev je bilo v letu 2010 porabljenih za spremembe 
in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana MOV, ki so bile sprejete koncem leta 2010. Izdelane so bile 
tudi osnove za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in podeželjskih projektov ter zagotovitev pogojev za 
kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo 
potrebnih strokovnih študij in projektov. Nadaljevalo se je intenzivno delo pri pripravi podrobnih prostorskih 
načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve 
za urejanje prostora so se pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. 

400416007 - PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti 52.286 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so bila v proračunu MOV za leto 2010 porabljena za izdelavo posameznih prostorskih študij, 
posebnih strokovnih podlag in drugih načrtov na območju MOV (projekti ulične opreme, dodatnih parkirišč, 
ureditve otroških igrišč, prometnih študij, itd.). Za pomembnejša mestna in primestna ureditvena območja in 
pomembnejše mestne projekte so se pridobivale na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je 
uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev, ki se je nadaljeval tudi v 
letu 2010. Zato se je iz sredstev proračuna MOV financirala izvedba urbanističnih natečajev (tudi vabljenih 
natečajev) za ureditev javnih površin in načrtovanje pomembnejših mestnih projektov. Nekaj sredstev je porabljenih 
za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih 
programov. 

400416008 - Geodetske podlage za OPA 12.894 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so bila v proračunu MOV za leto 2010 namenjena za izdelavo geodetskih podlag (geodetskih 
posnetkov) za posamezna področje ureditev (izdelava OPPN, posebnih strokovnih podlag in drugih prostorski 
projektov). Za kvalitetno izdelavo posameznih prostorskih aktov je nujna izdelava geodetskih posnetkov 
obstoječega stanja na terenu. Zato so bila predvidena sredstva proračuna namenjena izdelavi podrobnih geodetskih 
posnetkov, ki so osnova za izdelavo vseh vrst prostorskih aktov. Nekaj sredstev je bilo predvidenih za nabavo 
pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične - geodetske storitve pri izdelavi projektov razvojnih 
programov. 



 

4005 - URAD ZA GOSPODARSTVO IN 
FINANCE 5 6 7 . 3 6 1  €  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 63.730 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemalo opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko sodelovanje in regionalno 
povezovanje s širšimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Državni razvojni program za obdobje 200-2013, Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, Območni 
razvojni program SAŠA 2007-2013, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje, Programske usmeritve 
Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije d.o.o. in program dela za leto 2010, Načrt dela Saša inkubatorja d.o.o. 
2010-2015, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007– 011, Destinacijski management (RDO SAŠA) 
2008 – 2011, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje 2009 -2013. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 53.518 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program je vključeval sredstva za razvoj in vzpostavljanje učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje 
podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture ter za druge aktivnosti, ki jih izvaja s strani 
občin Savinske regije ustanovljena Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija. Del sredstev programa je bilo 
namenjenih za izvajanje aktivnosti na razvojnih nalogah na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, v 
skladu z 30. členom Zakona o spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Razvoj koalicijskih partnerjev, usklajenost ciljev in prioritet ter umestitev projektov v regionalni razvojni projekt, 
skladnost izdelanega Regionalnega razvojnega programa z državnimi dokumenti, uspešna prijava prioritetnih 
predlogov na javne razpise. Sodelovanje pri regionalnem razvoju in spodbujanju podjetništva v Savinjski regiji, ter 
vključevanje nosilcev razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 53.518 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je zajemal sredstva za delovanje Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, ki deluje na področjih: 
pospeševanja ion promocije podjetništva, spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, spodbujanje razvoja turizma 
in podeželja ter na področju projektov. Del sredstev v podprogramu je bilo namenjenih za izvajanje aktivnosti na 
razvojnih nalogah na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu na območju Savinjske razvojne regije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uredba o regionalnih 
razvojnih programih, Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Pogodba o ustanovitvi 
Savinjsko-Šaleške območne razvojne agencije, Pogodba o sofinanciranju Savinjsko-Šaleške območne razvojne 
agencije, Sklep o pristopu Mestne občine Velenje k ustanovitvi gospodarske družbe RASR, Razvojne agencije 
Savinjske regije, d.o.o., Pogodba o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem 
interesu. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji povezovanja lokalnih skupnosti so bili: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu 
gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega 
sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2007-2013, povečati 
število uporabnikov podpornih storitev na lokalni ravni. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Razvijati partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepiti sodelovanje med lokalnimi 
skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so število upoštevanih pobud v regionalnem razvojnem 



 

programu. Izdelane so bile dopolnitve 10 projektih predlogov SAŠA, izdelan izvedbeni načrt 2010 – 2012 v skladu z 
novo uredbo SVLR. Rezultati na področju pospeševanja in promocije podjetništva, ki jih je dosegla Savinjsko-
šaleška območna razvojna agencija: opravljenih je bilo 1.050 ur splošnih svetovalnih storitev za mikro, majhna in 
srednje velika podjetja in druge ciljne skupine (brezposelne osebe, potencialni podjetniki), posredovane razpisne 
informacije, izvedenih 12 informativno promocijskih in izobraževalnih delavnic in drugo. 

400506001 - Savinjsko - Šaleška območna razvojna agencija 33.226 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in izvajanja nalog v okviru Savinjsko – Šaleške območne 
razvojne agencije d.o.o., Mozirje, ker smo vključeni v lokalno partnerstvo agencije. Po sprejetem planu je bilo 
zagotovljenih 34.500 EUR, porabljenih pa je bilo 33.226 EUR, kar predstavlja 96,3 % realizacijo glede na sprejeti 
proračun. Delovanje agencije je potekalo na področjih: pospeševanja in promocije podjetništva, spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja ter projektih. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Osnova za določitev sofinanciranja so naloge, ki jih agencija opravlja za občine skladno s programskimi 
usmeritvami in letnim programom dela ter dogovor, da vsaka občina pokrije delovanje agencije v višini 1 evro na 
prebivalca. 

400506002 - Regionalna razvojna agencija Celje 5.944 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabljena sredstva predstavljajo plačila neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, za sofinanciranje nalog 
spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu. Del načrtovanih sredstev smo prerazporedili na novo 
postavko Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ker je bilo izvajanje teh nalog preneseno na dve drugi razvojni 
agenciji. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pri določanju sredstev, ki jih zagotavljajo lokalne skupnosti se upošteva sprejet in ovrednoten letni program dela 
RRA Celje in obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja službe za opravljanje nalog javnega pomena v okviru 
RRA Celje. 

400506005 - Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem 
interesu 13.848 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v letu 2010, ki se opravljajo v 
javnem interesu. Te naloge so zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta 
regije. Do junija 2010 je naloge opravljala Razvojna agencija Sotla, od julija 2010 dalje pa novo ustanovljena 
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije. Realizacija je bila 58 %, ostale obveznosti bodo poravnane v letu 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pri določanju sredstev, ki jih zagotavljajo lokalne skupnosti se upošteva sprejet in ovrednoten letni program dela 
razvojne agencije in obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja službe za opravljanje nalog javnega pomena v 
okviru razvojne agencije. Občine v regiji so s pogodbo dogovorile deleže sofinanciranja na osnovi števila 
prebivalcev v občinah, na osnovi tega izračuna se je Mestna občina Velenje v letu 2010 obvezala sofinancirati 13.4 
% delovanje službe javnega pomena oz. letno 23.777 EUR. 

400506006 - Ustanovitev gospodarske družbe RASR 500 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V maju 2010 je Mestna občina Velenje pristopila k ustanavljanju gospodarske družbe, ki so jo v juniju 2010 
ustanovile občine Savinjske regije (31 občin) RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o., z namenom, da kot 
subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni izvaja razvojno pospeševalne naloge v Savinjski regiji. S te postavke 
smo plačali ustanovitveni vložek v višini 500,00 EUR, sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz 
postavke Razvojna agencija Celje. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Osnovni kapital družbe RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. znaša 15.500,00 EUR, osnovni vložek 
družbenikov je za vse enak in je znašal 500,00 EUR. Poslovni deleži, ki pripadajo vsem 31 družbenikom znašajo 
3,226 %. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 10.212 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Turistično informacijski in promocijski center Velenje – TIC je deloval v okviru Urada za gospodarstvo in finance 
MOV. Njegove osnovne z zakonom predpisane naloge so sprejemanje obiskovalcev, nudenje brezplačnih informacij 
obiskovalcem, ugotavljanje mnenj obiskovalcev. V TIC Velenje opravljamo izvajanje javne informacijske službe, 
turistične vodniške službe, pripravo, oblikovanje, promoviranje turistične ponudbe Velenja, Šaleške doline in SAŠA 
turistične destinacije. Pripravo, koordinacijo in izvedbo turističnih dogodkov ter prireditev na lokalni, državni in 
mednarodni ravni. Izvajanje promocijskih in PIAR oglaševalskih akcij in kampanj v tiskanih in elektronskih medijih 
ter razvoj turističnih produktov podprtih z e in IKtK tehnologijo. TIC Velenje nudi tudi strokovno in organizacijsko 
pomoč turističnim društvenim organizacijam ter društvom pri oblikovanju in izvajanju njihovih programov. TIC je 
odprt vse dni v letu. Med vikendi in praznikih izvajajo turistično –informacijsko dejavnost za to usposobljeni 
študenti – lokalni turistični vodniki. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za realizacijo kratkoročnega in srednjeročnega načrta razvoja turistične dejavnosti 
v MO Velenje in delovanje Turistično informacijskega in promocijskega centra – TIC. 

06039001 - Administracija občinske uprave 10.117 € 

Opis realizacije podprograma 

Osnovne naloge TIC Velenje so predvsem sprejemanje obiskovalcev, nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem, 
ugotavljanje mnenj obiskovalcev. TIC je odprt vse dni v letu. Med vikendi v njem dežurajo študenti – lokalni 
turistični vodniki. Podprogram zajema pokrivanje materialnih stroškov za nemoteno delovanje TIC-a, ki skrbi za 
informiranje ter skladen regionalni razvoj turizma vse dni v letu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Državni razvojni program za obdobje 2009-2013, Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, 
Območni razvojni program SAŠA 2007-2013, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje, Programske 
usmeritve Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije d.o.o. in program dela za leto 2010, Načrt dela Saša 
inkubatorja d.o.o. 2010-2015, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007– 2011, Destinacijski 
management (RDO SAŠA) 2008 – 2011, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje 2009 -2013. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za delovanje Turistično informacijskega in promocijskega centra – TIC. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje tehničnih in strokovnih pogojev za delovanje in zagotavljanje kakovostnega izvajanja nalog s 
področja turizma. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uresničeni. 

400506003 - Materialni stroški - TIC/PC 10.117 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Turistično-informacijskega centra 
Velenje, ki omogočajo njegovo delovanje. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala, stroški 
izvajanja mestne informacijske službe (delovni čas – 7. do 18.ure od ponedeljka do petka, 9.-13. ter 15. – 18. ure 
sobote, nedelje in prazniki; 365 dni v letu), stroški izdatkov za reprezentanco ter stroški nakupa strokovne literature 
in publikacij. Krijejo se tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, pogodbe o avtorskem delu ter 
študentsko delo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklih proračunskih obdobjih ter predpostavke za pripravo 
proračuna. 



 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 96 € 

Opis realizacije podprograma 

Program vključuje sredstva za zagotavljanje učinkovitega delovanja podporne opreme za izvajanje informacijske in 
telekomunikacijske dejavnosti za potrebe MOV in TIC Velenje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o upravnem poslovanju, o PRIPOROČILA INFORMACIJSKE VARNOSTNE POLITIKE JAVNE 
UPRAVE (MJU, oktober 2010) Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Nadgradnja in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijske tehnologije. Slediti trendom razvoja informacijsko 
telekomunikacijskim tehnologijam in prijazna uporaba le teh za obiskovalce. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je bil vzdrževanje obstoječe programske opreme s čimer smo omogočili zadovoljstvo 
uporabnikov oziroma obiskovalcev. 

400506004 - Informacijske povezave in postaje 96 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izobraževanje zaposlenih in sicer za nadgradnjo spletnih vsebin na portal www. 
velenje-tourism.si. Vzdrževanje informacijsko telekomunikacijske tehnologije je potekalo v sklopu Službe za 
informatiko MOV. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračun temelji na oceni trendov informacijskih sistemov in predvidene nadgradnje portala www.velenje-tourism.si, 
ter zagotavljanja ustreznega znanja zaposlenih. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 114.755 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Na področju kmetijstva je Mestna občina Velenje izvajala ukrepe za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, v 
skladu z leta 2007 sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 
Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2103. Ukrepi so usklajeni s Programom razvoja podeželja za 
obdobje 2007-2013, naravnani pa so bili k stabiliziranju kmetijskih trgov, povečanju konkurenčnosti, izboljšanju 
velikostne, socialno – ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, ohranjanju poseljenosti slovenskega 
podeželja, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program reforme kmetijstva in živilstva, Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013, Uredba Komisije (ES) 
št. 1857 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se 
ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov (skupinske izjeme), Uredba Komisije (ES) št. 
1860/2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju, Uredba 
Komisije (ES) št. 1998 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis (de minimis v gospodarstvu) – 
za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah, Razvojni program podeželja za občine Velenje, 
Šoštanj in Šmartno ob Paki, z dopolnitvijo, Lokalna razvojna strategija za Mestno občino Velenje, občino Šoštanj in 
občino Šmartno ob Paki, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 100.731 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva na lokalnem nivoju obsega predvsem tržno – cenovno politiko in razvoj 
podeželja. Osnovni namen podpor je ustvarjanje primerljivih pogojev gospodarjenja s pogoji, ki so uveljavljeni v 
EU. S tem ustvarjamo pogoje za učinkovito uveljavitev ukrepov skupne kmetijske politike EU v Sloveniji. 



 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju 
in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, zagotavljanje obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje podeželja in 
kulturne krajine, izboljšanje konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev in zagotavljanje njihove primere 
dohodkovne ravni, ustvarjanje stabilnih razmer za pridelavo kakovostne in čim cenejše hrane ob upoštevanju načel 
varstva. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.758 € 

Opis realizacije podprograma 

V tem podprogramu so bili zajeti ukrepi za spodbujanje posodabljanja in prestrukturiranja primarne kmetijske 
proizvodnje ob izpolnjevanju standardov EU, povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, dvig 
kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti, ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči , Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov 
o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva , Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o 
državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za 
programsko obdobje 2007-2013. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, 
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. 
Kazalci so: število KMG, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, v obliki nakupa nove opreme 
ali posodobitve objektov za kmetijsko proizvodnjo. Kazalci: v program sofinanciranja investicijskih projektov je 
bilo vključenih 18 kmetijskih gospodarstev. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uresničeni. 

400511001 - Pospeševanje proizvodnje hrane 18.758 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva, predvsem nakupa 
nove tehnološke opreme na kmetijah in posodobitvam objektov, na podlagi pravilnika. Vsa sredstva so bila 
izplačana na podlagi javnega razpisa. Načrtovana sredstva na tej postavki so bila nižja, kot smo jih za namen naložb 
potem izplačali upravičencem. Potrebno višino sredstev smo zagotovili s prerazporeditvijo s postavke 400511006. V 
okviru te postavke se vse aktivnosti izvršujejo preko NRP. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 81.974 € 

Opis realizacije podprograma 

V tem podprogramu so bili zajeti ukrepi Programa razvoja podeželja 2007-2013, usmerjeni so bili v izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o javnih financah, Uredba o posredovanju 
vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva , Pravilnik o načinu 
posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Pravilnik o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, Pravilnik o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike, Program razvoja podeželja (PRP), Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
PRP 2007-2013 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za kmečki turizem ob trajnostnem 
razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, 
gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo, izobraževanje in usposabljanje prebivalcev na 
podeželju ter osveščanje javnosti, promocija aktivnosti prebivalcev podeželja. Kazalci so: število podprtih 
projektov, število izvedenih aktivnosti promocije. 



 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so bili izboljšanje učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost 
preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete 
bivanja na podeželju, pridobitvi strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno 
zasebnih partnerstev. Kazalci so: v okviru razvoja podeželja je bilo podprtih 9 projektov, od tega 7 zaključenih v 
letu 2010. Izvedenih je bilo 10 aktivnosti v okviru promocije podeželja. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji 
uresničeni. 

400511002 - Posebne strokovne naloge 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila prerazporejena na postavko 400511010 - Zavetišče za male živali. 

400511003 - INTERREG III A - Kmečka tržnica 360 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva vna tej postavki so bila namenjena za poplačilo stroškov, ki so nastali pri organizaciji dogodkov na Kmečki 
tržnici. Mestna občina Velenje je v sodelovanju s Pilon centrom, Festivalom Velenje in turističnimi društvi vsako 
prvo soboto v mesecu pripravila dogodek, ki je popestril dogajanje na Kmečki tržnici v atriju pri Centru Nova. 
Organizacija takšnih dogodkov je imela zelo pozitiven odnos do občanov in obiskovalcev Kmečke tržnice. S 
projektom bomo nadaljevali tudi prihodnje leto. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana na podlagi izvedenih aktivnosti iz preteklih let. 

400511004 - Dotacije 150 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila izplačana Čebelarski zvezi SAŠA . 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana na podlagi izvedenih aktivnosti iz preteklih let. 

400511005 - Razvojni program podeželja 5.976 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje delovanja LAS – Društva za razvoj podeželja Šaleške 
doline, ki združuje občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Med svojimi nalogami ima opredeljeno pridobivanje 
strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev, izvajanje lokalne razvojne strategije, povezuje vse zainteresirane 
skupine in akterje na svojem območju. V letu 2010 je bilo v letni izvedbeni načrt uvrščenih in potrjenih s strani 
MKGP 9 projektov, od katerij se je 7 projektov tudi zaključilo v letu 2010, dva projekta pa se bosta zaključila v letu 
2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva v okviru te postavke se načrtujejo na podlagi smernic Programa LEADER, v okviru odobrenih pravic 
porabe s strani MKGP. 

400511011 - Obnova Ekomuzeja - Grilova domačija 73.792 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu obnovitvenih del na Grilovi domačiji smo v letu 2008 pričeli z obnovo gospodarskega poslopja in 
ureditvijo krajine, dela so se zaključila v letu 2009. Plačila pogodbenih obveznoisti pa so bila prenešena v leto 2010. 

400511012 - Dotacije za delovanje (najemnine) 1.696 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z nekaterimi društvi je bila sklenjena najemna pogodba in pogodba o sofinanciranju za najem poslovnih prostorov, 
ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Sredstva na tej postavki so bila 



 

načrtovana in porabljena v skladu z višino najemnine, ki je bila opredeljena v pogodbi in so se upoštevala kot 
prispevek občine za delovanje najemnika. 

11029003 - Zemljiške operacije 0 € 

Opis realizacije podprograma 

V tem podprogramu so bili zajeti ukrepi za spodbujanje posodabljanja in prestrukturiranja primarne kmetijske 
proizvodnje ob izpolnjevanju standardov EU, povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, dvig 
kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti, ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči , Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov 
o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva , Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o 
državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za 
programsko obdobje 2007-2013. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega 
okolja Kazalci so: število KMG, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo , v obliki naložb za izvedbo urejanja kmetijskih zemljišč 
(agrarne operacije), nalužbe za ureditev pašnikov. 

400511006 - Agromelioracije 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila prerazporejena na postavko 400511001 – Pospeševanje proizvodnje hrane. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 14.024 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program je zajemal ukrepe za zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter s tem prispeval k 
njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja, ter skrbi za zapuščene živali, v skladu z zakonodajo. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni izidi tega programa se kažejo v boljši učinkovitosti kmetijstva in dolgoročni sposobnosti preživetja v 
delu, ki se nanaša na izobraževanje kmetovalcev. Na področju skrbi za zapuščene živali je bil glavni cilj ukrepa 
zmanjšanje števila zapuščenih živali in pojava bolezni pri teh živalih. 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 2.920 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je zajemal ukrepe za zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter s tem prispeval k 
njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o javnih financah, Uredba o posredovanju 
vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Pravilnik o načinu 
posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Pravilnik o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, Pravilnik o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj tega podprograma je dvig ravni usposobljenosti in povečanje zaposljivosti v kmetijstvu, živilstvu. 



 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izvajanje ukrepov sofinanciranja izobraževanj za kmetovalce, izdaje strokovnih publikacij, izvedbe strokovnih 
ekskurzij. Kazalci: pa so število udeležencev na usposabljanjih in strokovnih ekskurzijah, število izvedenih razstav 
in organiziranih izobraževanj. 

400511008 - Izobraževanje kmetovalcev 2.920 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo objav javnega razpisa v medijih, del sredstev pa za sofinanciranje 
izobraževanj, izvedbo strokovnih ekskurzij in izdajo strokovnih publikacij. Sredstva za tehnično podporo so bila 
izplačana na podlagi javnega razpisa . 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 11.105 € 

Opis realizacije podprograma 

V tem podprogramu so bili zajeti ukrepi za zoskrbo zapuščenih živali na območju MO Velenje, ter zmanjšanje 
števila zapuščenih živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje števila zapuščenih živali, kazalec pa število teh živali. Ugotavljamo, da zakonsko 
opredeljena naloga občin, za doseganje zastavljenih ciljev povzroča vsako leto višje stroške. S tem je zadoščeno 
cilju zmanjšanja števila zapuščenih živali, posledično pa večji stroški za proračun. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je financiranje oskrbe živali v zavetišču, na podlagi sklenjenih pogodb. 

400511010 - Zavetišče za male živali 11.105 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali mora imeti občina na vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno enoto v 
zavetišču. Na območju MOV je bilo po podatkih Veterinarske inšpekcije v preteklih letih registriranih približno 
2285 psov, kar pomeni, da je morala MOV imeti zagotovljeni najmanj dve enoti in pol (2,5) v zavetišču. Že od leta 
2007 dalje uspešno izvajamo obveznosti, določene v veljavnem Zakonu o zaščiti živali , ki nam nalaga vse stroške v 
zvezi z zapuščenimi živalmi. Tako imamo sklenjeno pogodbo z najbližjim zavetiščem ZonZani. Del sredstev je bil 
tako namenjeno za plačilo najemnine boksov, del pa za oskrbo zapuščenih psov in mačk. Za zakonsko določeno 
oskrbo prostoživečih mačk (sterilizacijo, kastracijo in čipiranje) pa smo sklenili pogodbo z Veterinarsko postajo 
Šoštanj, z omejenim številom glede na potrebo, ki jo uskladimo z društvom za zaščito živali Velenje – Poživ. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V okviru te postavke se aktivnosti izvršujejo na podlagi realizacije preteklih let. 

14 - GOSPODARSTVO 78.829 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe je zajemal pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva, podjetniški inkubator ter razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Državni razvojni program za obdobje 200-2013, Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, Območni 
razvojni program Savinjsko-šaleške regije 2007-2013, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje, 
Programske usmeritve Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije d.o.o. in program dela za leto 2010, Načrt dela 
Saša inkubatorja d.o.o. 2010-2015, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje 2009 – 2013, Strategija 
gospodarskega razvoja Slovenije 2006-2013, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2007-2013, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 
2011, Strategija razvoja Mestne občine Velenje 2008 – 2012, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/07). 



 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 9.000 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program je vključeval pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za male 
podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za visoka-
tehniška podjetja, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, razvoj spodbujevalnega 
okolja za podjetnike začetnike. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Razviti spodbudno podporno okolje za podjetništvo – z razvijanjem podjetniškega inkubatorja. Spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva, urejanje prostorskih pogojev za razvoj podjetništva, povečanje zanimanja med mladimi za 
podjetništvo, povečanje število inovacij v občini. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 9.000 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je vključeval sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva preko 
podjetniškega inkubatorja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011, Pravilnik o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javno-
zasebnem partnerstvu, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o 
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu »de minimis«, Pravilnik o 
dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v MOV, Uredba o regionalnih razvojnih programih, 
Pravilnik o vodenju evidenc subjektov inovativnega okolja. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma spodbujanje razvoja malega gospodarstva so: v regiji spodbuditi rast in razvoj 
podjetništva, povečati možnost za ustanavljanje novih podjetij, povečanje konkurenčnosti malega gospodarstva, 
poslovna uspešnost podjetij ter njihova sposobnost dolgoročno ohranjati poslovne aktivnosti in ohranjati oziroma 
povečati število zaposlenih. Z ureditvijo poslovnih prostorov za inkubirana podjetja v okviru projekta poslovna cona 
Rudarski dom smo delno že prispevali k dolgoročnemu cilju vzpostavitev podpornega okolja ter nudenju prostorskih 
pogojev za razvoj podjetništva. Kazalci s katerimi merimo cilje so strokovna pomoč pri zagonu novega podjetja in 
njihovo vključevanje v inkubator (vsaj 30 novih podjetij v petih letih). 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji SAŠA inkubatorja so bili: pridobivanje prostorov za izvajanje dejavnosti regionalnega 
inkubatorja po principu javno-zasebnega partnerstva, identificiranje podjetniških timov, s tržno zanimivimi in 
inovativnimi izdelki v regiji za vključitev v inkubator, nudenje podjetniškega svetovanja pri razvoju podjetniških 
idej in ustanavljanju podjetij, zagotavljanje potrebne proizvodnje površine za začetek proizvodnje s skladiščnimi in 
pisarniškimi prostori. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uresničeni. V SAŠA inkubator je trenutno 
vključenih 15 podjetij. 

400514001 - Pospeševanje razvoja malega gospodarstva 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva v višini 2.200,00 EUR, ki se dodeljujejo po pravilih o državnih pomočeh, 
v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini 
Velenje. V letu 2010 nismo izvedli razpisa za pospeševanje malega gospodarstva, ker smo malo gospodarstvo 
pospeševali preko sofinanciranja delovanja SAŠA inkubatorja. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na podlagi izvedenih aktivnosti iz preteklih let. 



 

400514002 - Izobraževanje in promoviranje 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 nismo izvedli razpisa za dodelitev načrtovanih sredstev državnih pomoči v višini 11.000,00 EUR za 
izobraževanje in promoviranje malega gospodarstva v občini. To dejavnost izvaja v okviru svojega dela tudi 
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, ki jo sofinanciramo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na podlagi izvedenih aktivnosti iz preteklih let. 

400514003 - Razvojni projekti 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva v višini 17.000,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje razvojnih projektov. Realizacije ni 
bilo, ker v letu 2010 nismo pristopili k izdelavi novih razvojnih projektov na tem področju. Leta 2008 je bila 
izdelana Strategija razvoja Velenje do leta 2025. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na podlagi izvedenih aktivnosti iz preteklih let. 

400514020 - Pospeševanje razvoja malega gospodarstva 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za vezavo depozita pri banki in na tej osnovi oblikovanje ugodnejših posojil za malo 
gospodarstvo. V letu 2010 nismo razpisali sredstev v obliki dolgoročnih posojil za malo gospodarstvo, ker je bilo v 
preteklih letih malo zanimanje za tovrstna posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana na podlagi izvedenih aktivnosti iz preteklih let. 

400514023 - Podjetniški inkubator SAŠA 9.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu smo zagotovili 15.000,00 EUR sredstev za sofinanciranje dodatnih nalog, ki jih je Savinjsko-šaleška 
območna agencija d.o.o. izvajala preko delovanja SAŠA inkubatorja d.o.o. Porabljenih je bilo 9.000,00 EUR 
oziroma 60 %, ostali zahtevki za sofinanciranje bodo plačani v letu 2011. Leta 2007 smo podprli ustanovitev SAŠA 
inkubatorja, ki spodbuja nastajanje in razvoj inovativnih podjetij, ki nudijo kvalitetna delovna mesta. Deluje kot 
regionalni mrežni inkubator, tako da svoje dejavnosti razvija v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v regiji, 
regijskim gospodarstvom, Univerzo v Mariboru in drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami. 
Inkubator ustvarja in razvija nova podjetja, ki lahko v inkubatorju najamejo prostor, tehnične storitve, svetovanje 
(marketing, iskanje mreže poslovnih stikov, pomoč pri iskanju virov financiranja, računovodske storitve). Izvedene 
so bile aktivnosti: ureditev prostorov, zagotovitev kadrovskih pogojev, promocija inkubatorja, priprava prijav za 
razpise, v inkubator je vključenih 15 podjetij, katerih je zaposlenih 45 ljudi. . 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni so program dela inkubatorja za leto 2010, ob upoštevanju izhodišč, da se 
bo inkubator z leti financiral sam. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 69.829 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program promocije Slovenije ter razvoja turizma in gostinstva je namenjen trajnostnemu razvoju, oblikovanju jasne 
identitete slovenskega turizma, oblikovanju strategije, iskanju tržnih niš, možnostih razvoja turističnih atrakcij, 
izboljšanju prepoznavnosti, povečanju turističnega prometa in seveda s tem tudi povečanju turistične potrošnje. 
Program se izvaja v skladu s sprejetimi strategijami in se smiselno aplicira tudi na izvedbo programov na regionalni 
ter lokalni ravni. 



 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji so usmerjeni k povečanju sedanjega obsega turistične dejavnosti ter ustvarjanju pogojev za 
dolgoročno konkurenčnost turističnega gospodarstva v Velenju in okolici ter SAŠA regiji, kar ostajata tudi temeljna 
cilja slovenskega turizma. 

14039001 - Promocija občine 52.045 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma je spodbujanje razvoja turizma v okviru katerega se predvideva sofinanciranje turističnih 
produktov za razvoj turistične ponudbe, sofinanciranje razvoja turistične infrastrukture; sofinanciranje promocijskih 
aktivnosti z namenom razširjanja informacij za razvoj turističnega območja; investicijsko vzdrževanje turistične 
infrastrukture ter produktov z namenom spodbujanja razvoja turizma. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, Strategija 
razvoja turizma v Mestni občini Velenje 2009 – 2013, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 15/07) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji so spodbujanje kreativnih, inovativnih ter kakovostnih integralnih turističnih proizvodov ter 
povečanje prepoznavnosti Velenja v nacionalnem in mednarodnem merilu. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Povečati prepoznavnost Velenja in turistične ponudbe tako v Sloveniji kot v tujini (rast števila gostov in nočitev v 
prenočitvenih kapacitetah v Velenju ter ugotavljanje števila gostov z barometrom (beleženje obiskovalcev TIC-a, 
RDO …) Izvajanje ukrepov opredeljenih v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007 – 2011 
Izvajanje ukrepov, ki bodo opredeljeni v Strategiji razvoja turizma v MO Velenje 2009- 2013. 

400514004 - Založništvo (tur. prospekti, film), informativna gradiva, razpisi
 3.537 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena in porabljena za financiranje založniških in tiskarskih storitev (izdelava različnih letakov 
- cvetlični sejem), pripravi tekstov in fotografij za promocijske materiale, grafičnemu oblikovanju, prevajanju in 
lektoriranju tekstov, pripravi produktnih in tematskih zgibank, tisku in ponatisu promocijskih in informativnih 
materialov o Velenju ter izplačilu avtorskih honorarjev natečaja Fotografija meseca Velenja. V letu 2010 smo 
sprejeli novo celostno grafično podobo turizma Velenja, skladno s tem smo pripravili tekst za nov turistični katalog 
Velenja ter poskrbeli za prevod. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišče, na katerem je temeljil izračun predlog pravic porabe je analiza porabe sredstev za opisane namene v 
preteklih obračunskih obdobjih ter načrtovanje novih promocijskih vsebin v prihajajočem letu. 

400514005 - Prireditve, sejmi, sponzorstva 44.950 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju pomembnejših turističnih prireditev v MO Velenje. Sredstva so 
tudi načrtovana za predstavitev turistične ponudbe MO Velenje na različnih sejemskih dogajanjih po Sloveniji. 
Udeležili smo se sejma TIP Turizem in prosti čas v Ljubljani, sodelovali na Cvetličnem, Jesenskem in Prazničnem 
sejmu. Sodelovali smo pri organizaciji Srečanja čebelarjev Slovenije, aktivno sodelovali pri organizaciji 
Mednarodnega triatlona, organizirali smo Rekreatur ter sodelovali na prireditveh kot je MOPS, Otroško 
pustovanje,...V letu 2010 smo izvedli javni razpis za izvedbo Silvestrovanja na Titovem trgu v Velenju. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračuni porabe so temeljili na analizi posameznih stroškov in aktivnostih z upoštevanjem realiziranih stroškov v 
preteklih letih, ter načrtovanih aktivnostih v letu 2010. 



 

400514006 - Odnosi z javnostmi 50 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s te postavke so namenjena izvajanju odnosov z javnostmi v turizmu: oglaševanju v tiskanih in 
elektronskih medijih, organizaciji in izvedbi novinarskih konferenc in ohranjanju stikov z novinarji, odkupu 
fotografij ter plačilu predstavitvenih prispevkov o Velenju, turistični ponudbi in turističnih prireditvah v različnih 
medijih. Sredstva so bila porabljena za televizijsko ekipo RTV SLO 1, ki je snemala oddajo Na lepše v Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča so temeljila na porabljenih sredstvih iz preteklega leta in načrtovanju promocijskih akcij v letu 2010. 

400514007 - Nacionalni in mednarodni projekti 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 na tej postavki ni bilo realizacije. Načrtovanih udeležb na sejmih, borzah in predstavitvah v tujini se v 
letu 2010 nismo udeležili, ker udeležba ni bila odobrena. 

400514008 - Drugi turistični programi in promocijska dejavnost 3.508 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo, oblikovanje, uvajanje in izvajanje novih programov in produktov turistične 
ponudbe MO Velenje, za pripravo in oblikovanje promocijskega materiala in izdelkov ter za spodbujanje in 
razvijanje spominkarske dejavnosti (izdali smo nov turistični spominek - Lonček Ni živl´e´ja brez Vel´e´ja). 
Sredstva s te postavke so bila prav tako namenjena oglaševanju o turistični ponudbi mesta v tiskanih medijih (oglas 
v v Slovenskih novicah, martinovi prilogi,.). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča za načrtovanje sredstev na tej postavki so bila porabljena sredstva v preteklih letih in načrtovanje 
aktivnosti v letu 2010. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 17.784 € 

Opis realizacije podprograma 

Program je namenjen utrditvi položaja Velenja in okolice kot turistične destinacije z jasno in prepoznavno identiteto, 
eden izmed namenov je pa tudi sodelovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom pri trženju slovenske turistične 
ponudbe in pri promociji Slovenije kot turistične destinacije in vmeščanje Velenja v te programe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, Strategija 
razvoja turizma v MO Velenje 2008- 2013, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 15/07) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji so povečanje sredstev za povečanje kakovosti življenja v okolju, dvig izobrazbene ravni turističnih 
delavcev ter spodbujanje aktivnosti turističnih društev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Spodbujati izvajanje programov in aktivnosti turističnih društev (število podprtih programov in projektov) - 
izvajanje ukrepov opredeljenih v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007 – 2011 - izvajanje 
ukrepov, ki bodo opredeljeni v Strategiji razvoja turizma v MO Velenje 2008- 2013 

400514009 - Razvojni programi in projekti 359 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje razvojnih programov in strategij (nacionalna ter mednarodna raven) ter 
raziskovalne dejavnosti s področja turizma. Sredstva smo namenili za oblikovanje Pozoja - jezerskega zmajčka. S 
projektom Pozojevo prebujenje Šaleške doline smo se uvrstili v finale Evropske destinacije odličnosti - EDEN 2010. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe so operacionalizacija strategije razvoja turizma v 
MO Velenje in izvedbenih aktov ter sodelovanje v razvojnih projektnih skupinah MO Velenje. 

400514010 - Vodniška služba in turistični vodniki po regiji 247 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju vodniške službe po Velenju in Šaleški dolini in turističnih vodnikov destinacije ter 
strokovnemu izpopolnjevanju s področja turizma. Nekaj sredstev je namenjenih tudi izvajanju izobraževalnih 
programov v sodelovanju s strokovnimi turističnimi izobraževalnimi institucijami – Šolski center Velenje, Visoka 
šola za turizem Portorož, Višja šola za gostinstvo in turizem Bled, Univerza v Mariboru in Ljubljani, smer turizem). 
V letu 2010 smo izvedli interno izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov ter organizirali veliko lokalnih 
turističnih vodenj po Velenju in okolici za skupine in posameznike. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča za porabo sredstev je temeljil na analizi stroškov vodniške službe iz preteklih let, stroških vsakoletnega 
izpopolnjevanja turističnih vodnikov ter stroških izobraževalnih programov iz preteklih let. 

400514011 - Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev 10.723 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili sofinanciranju delovanja in programov turističnih in drugih društev ter zvez, skladno z 
razvojnim projektom turizma Mestne občine Velenje (RPT MOV), ki delujejo na pospeševanju turizma v MO 
Velenje. V skladu s sprejetim pravilnikom smo v letu 2010 izvedli javni razpis za sofinanciranje programov in 
projektov na področju turizma. Projekti, ki so se izvajali v mesecu decembru zapadejo v plačilo v naslednjem 
proračunskem letu. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča za načrtovanje sredstev na tej postavki so bila porabljena sredstva v preteklih letih ter okvirni programi 
društev za leto 2010. 

400514013 - Turistični podmladki 200 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo načrtovali za spodbujanje turistično-izobraževalne dejavnosti na osnovnih in srednjih šolah ter 
fakultetah (izobraževalni turistični projekti, izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov in študentov, pomoč in 
mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih in diplomskih nalog ). 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča za izračun sredstev na tej postavki temeljijo na realizaciji v preteklih letih. 

400514017 - Turistični čolni 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili nakupu turističnih čolnov za popestritev ponudbe na Turistično-rekreacijskem centru Jezero 
in uvajanje programov aktivnega preživetja prostega časa občanov in turistov ob velenjskih jezerih. Zastavljenega 
cilja nismo uresničili, ker je vezan na možnost prijave na razpis oziroma na dogovor strateških partnerjev za 
posamezne razvojne projekte, ki bi vsekakor pozitivno vplivali na razvoj turizma v MO Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča za izračun sredstev na tej postavki se navezujejo na sprejete ukrepe v Strategiji razvoja turistične 
dejavnosti v MO Velenje v poglavju pospeševanja in oblikovanja novih produktov turistične ponudbe Velenja. 



 

400514021 - Razvoj turizma na podeželju 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacije v letu 2010 ni bilo. 

400514022 - Ureditev jezerske marine in čolnarne ob Velenjskem jezeru 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za sofinanciranje projektne dokumentacije in programov ter za izgradnjo jezerske marine in 
čolnarne ob Velenjskem jezeru. Zastavljenega cilja nismo uresničili, ker je vezan na možnost prijave na razpis 
oziroma na dogovor strateških partnerjev za posamezne razvojne projekte, ki bi vsekakor pozitivno vplivali na 
razvoj turizma v MO Velenje. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Ureditev jezerske obale, marine s pomoli in izgradnja nadomestne čolnarne temelji na sprejetju ureditvenega načrta 
in prostorskega plana novih vsebin na lokaciji Turistično-rekreacijskega centra Jezero. 

400514025 - Dotacije za delovanje (najemnine) 6.255 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine 
Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, 
ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in 
drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,…). Sredstva, za katera so najemniki 
oproščeni plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Pravica porabe je vezana na višino najemnine. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 27.874 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

MO Velenje je v letu 2008 pristopila k urejanju »nelegalnega« vrtičkarstva, ki se je v preteklih letih močno razširilo 
v neposredni bližini mesta. Ker so te površine v bližnji prihodnosti namenjene izgradnji poslovnih in stanovanjskih 
objektov, se je MO Velenje odločila vrtičkarjem poiskati nadomestne lokacije, na katerih pa se bo vrtičkarstvo 
izvajalo pod določenimi pravili. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov 

1603 - Komunalna dejavnost 27.874 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V letu 2008 je MO Velenje pristopila tudi k ureditvi območja urejenega vrtičkarstva. Aprila 2009 smo namenu 
predali vrtičkarsko območje ''Krajnca''. Uredilo se je 80 vrtičkov s parkirišči, celotno vrtičkarsko območje pa je 
ograjeno, s tem je bila občanom, ki so imeli vrtičke na območju Trebuše, dana možnost najema vrtičkov. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Odstranitev »nelegalnih« vrtičkov, ureditev površin za izvajanje urejenega vrtičkarstva, evidentiranje vrtičkov na 
zemljišču Mestne občine Velenje, ureditev najemnih pogodb. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 27.874 € 

Opis realizacije podprograma 

Mestna občina Velenje je uredila urejeno vrtičkarsko območje ''Krajnca''. Vrtički so bili zakupnikom razdeljeni na 
podlagi javnega razpisa, v zakupni pogodbi smo opredelili pravice in dolžnosti zakupnikov ter zakupodajalca, v tem 



 

primeru Mestne občine Velenje. Zakupniki so za najem za leto 2010 plačali najemnino, s katero smo krili del 
stroškov urejanja območja. Za nadzor nad izvajanjem določil pravilnika in zakupnih pogodb je skrbel upravljavec. V 
letu 2010 je bil na območju vrtičkov Krajnca postavljen tudi skupni objekt za najemnike vrtov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Odstranitev »nelegalnih« vrtičkov, ureditev površin za izvajanje urejenega vrtičkarstva, evidentiranje vrtičkov na 
zemljišču Mestne občine Velenje, ureditev najemnih pogodb. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letu 2008 je MO Velenje pristopila k ureditvi območja urejenega vrtičkarstva. Na seji Sveta Mestne občine 
Velenje smo sprejeli Pravilnik. Vrtički so bili zakupnikom razdeljeni na podlagi javnega razpisa, pravila pa so 
opredeljena v pravilniku, sprejetem s strani Sveta MO Velenje. v zakupni pogodbi smo opredelili pravice in 
dolžnosti zakupnikov ter zakupodajalca, v tem primeru Mestne občine Velenje. Aprila 2009 smo namenu predali 
vrtičkarsko območje ''Krajnca''. Uredilo se je 80 vrtičkov s parkirišči, celotno vrtičkarsko območje pa je ograjeno. V 
letu 2010 smo uredili tudi skupni objekt za potrebe najemnikov. 

400516001 - Urejanje vrtičkov 27.874 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aprila 2009 smo namenu predali vrtičkarsko območje ''Krajnca''. Uredilo se je 80 vrtičkov s parkirišči, celotno 
vrtičkarsko območje pa je ograjeno. V letu 2010 smo uredili skupni objekt, v katerem bodo zakupniki lahko 
shranjevali orodje in imeli prostor za skupno druženje. Obveznosti iz naslova postavitve skupnega objekta so bile 
prenešene v leto 2011. Del sredstev na tej postavki je bil namenjen tudi za plačilo obveznosti iz nalsova tekočega 
vzdrževanja naselja (odvoz smeti, najem WC kabin, plačilo dela upravljavca,...) 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V okviru te postavke se aktivnosti izvršujejo na podlagi ocene realizacije za izvedbo projekta. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 23.474 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega dejavnosti za zagotavljanje pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam na podlagi 
Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. 

2002 - Varstvo otrok in družine 23.474 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavlja pomoč družinam in posameznikom na podlagi dejavnikov, ki kažejo na hujšo 
materialno ogroženost. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom. Zagotavljanje pomoči vsem 
huje materialno ogroženim družinam in posameznikom. Kazalci so izboljšanje ekonomskega statusa občank in 
občanov z nižjimi dohodki. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 23.474 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se je zagotavljala pomoč družinam in posameznikom na podlagi dejavnikov, ki kažejo na 
hujšo materialno ogroženost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročno zagotavljanje pomoči vsem huje materialno ogroženim družinam in posameznikom. Kazalci so 
izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje pomoči vsem huje materialno ogroženim družinam in posameznikom. Kazalci so izboljšanje 
ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki. 

400520001 - Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene 23.474 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan Mestne občine Velenje je ustanovil Šaleški odbor za pomoč občankam in občanom. Sredstva so namenjena 
za zagotavljanje pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam. Sredstva se izplačujejo iz podračuna za 
dobrodelne namene po Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. 

Šaleški odbor za pomoč občankam in občanom se je v letu 2010 zaradi izjemne problematike in finančne stiske 
Vegradovih delavcev sestal kar devetnajstkrat. Da se je lahko problematika delavcev Vegrada in tudi ostalih 
občanov vseh treh občin obravnavala celovito in tekoče, so sestanki potekali tedensko. Tako smo lahko pomagali 
delavcem Vegrada in ostalim občanom  v trenutkih, ko so bili pomoči najbolj potrebni. Poleg denarnih pomoči za 
različne namene smo Vegradovim delavcem dvakrat organizirali pravno pomoč na temo varstva pravic v delovnem 
razmerju. 

  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 156.808 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje servisiranje javnega dolga zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z 
najemanjem kratkoročnih likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 156.808 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Servisiranja javnega dolga zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem 
kratkoročnih likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni izid je realizacija izplačil vseh obveznosti programa, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.   

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 156.808 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kratkoročnih 
likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Veljavni odlok o proračunu 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je realizirati izplačila vseh obveznosti podprograma, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami. 
Cilj v letu 2010 je bil dosežen. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je bil v celoti izpolnjen z zagotovitvijo ustreznih sredstev za izvedbo programa. 

400522001 - Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov 13.321 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so se na podlagi sklenjenih pogodb plačevale obresti kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Posojilna pogodba. 

400522003 - Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009 37.176 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so se na podlagi sklenjenih pogodb plačevale obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih 
poslovnih bankah. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400522004 - Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2009 100.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se je na podlagi sklenjenih pogodb plačevala glavnica od dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih 
poslovnih bankah. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja kredita. 

400522005 - Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010 6.311 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so se na podlagi sklenjenih pogodb plačevale obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih 
poslovnih bankah. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 101.890 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne 
sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih 
nesreč, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v MO Velenje, Pravilnik o 
dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 101.890 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Sredstva proračunske rezerve občine se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot 
so potres, poplava zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke 
nesreče. 



 

23029001 - Rezerva občine 45.000 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva na tem podprogramu so se namenila za programe pomoči v primerih naravnih in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah, veljavni odlok o proračunu 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih 
nesreč 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev 
posledic škod, ki bi nastale v naravnih nesrečah. 

400523001 - Proračunska rezerva 45.000 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske rezerve so se na osnovi 3. člena odloka o proračunu namenila za financiranje sanacije 
zemeljskih plazov in poškodovane cestne infrastrukture (posledice obilnih padavin oz. neurja v mesecu septembru 
2010) ter za pomoč pri odpravi posledic požara na gospodarskih objektih v Cirkovcah in Lokah. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 56.890 € 

Opis realizacije podprograma 

Namen podprograma je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči , Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov 
o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva , Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o 
državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za 
programsko obdobje 2007-2013. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj živali. Kazalec je število vključenih kmetij. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Sofinanciranje zavarovalnih premij v v višini, določeni v javnem razpisu, preko katerega se sredstva dodeljujejo. 

400523002 - Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah 1.204 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni in sicer v 
višini 7 EUR na žival. Sredstva so bila upravičencem dodeljena na osnovi pravilnika in javnega razpisa. Del 
sredstev je bil prerazporejen na postavko 400511005 - Razvojni program podeželja, za potrebe sofinanciranja 
delovanja LAS - Društva za razvoj podeželja Šaleške doline. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V okviru te postavke se vse aktivnosti izvršujejo preko NRP. 

400523004 - Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene 55.686 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Šaleški odbor za pomoč občankam in občanom na podlagi predlogov in Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči 
iz podračuna za dobrodelne namene, določi upravičence. Sredstva so namenjena za pomoč občanom ob naravnih in 
drugih nesrečah in se izplačajo iz podračuna za dobrodelne namene. 



 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v 
zadostnem obsegu. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2010 niso bila uporabljena. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v 
zadostnem obsegu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, veljavni odlok o proračunu 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2010 niso bila uporabljena. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2010 niso bila uporabljena. 

400523003 - Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2010 niso bila uporabljena. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredst va splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih. 

4006 - URAD ZA STANOVANJSKO 
GOSPODARSTVO 2 . 2 6 0 . 2 0 6  €  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 0 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Na področju skupnih administrativnih in splošnih javnih storitev se izvajajo naloge vzdrževanja poslovnih prostorov 
v večstanovanjskih objektih. Izvajajo se ukrepi, ki ohranjajo vzdrževanje poslovnih prostorov na dosedanjem nivoju. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- projekt Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Nacionalni stanovanjski 
program (uradni list RS, št. 76/04), - Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje 
(Erico). 

0403 - Druge skupne administrativne službe 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Druge skupne administrativne in splošne javne storitve zajemajo aktivnosti v zvezi z dodeljevanjem in 
vzdrževanjem poslovnih prostorov v upravljanju stanovanjskega gospodarstva v večstanovanjskih objektih, kjer je v 
deležu več stanovanj kot poslovnih prostorov. 



 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Izvedba aktivnosti za ohranitev gradbenega stanja poslovnih prostorov vsaj na sedanjem nivoju oziroma izvedba 
vzdrževalnih del na predlog upravnikov tam, kjer je to potrebno. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema financiranje tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov v večstanovanjskih objektih v lasti 
MOV na predlog upravnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/1974, uradni list RS št. 32/2000), - 
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), - Zakon o spremembah in dopolnitvah 
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/2008), - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in 
stanovanja (Uradni list RS, št.. 20/2004). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje obveznosti vzdrževanja poslovnih prostorov po planu vzdrževalnih del 
upravnikov za posamezni objekt. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev vseh nujno potrebnih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih. Vsa potrebna 
vzdrževalna dela so bila izvedena. 

400604001 - Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na osnovi planov upravnikov sofinancirajo vzdrževalna dela poslovnih prostorov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so bila načrtovana za izvajanje vzdrževalnih del v poslovnih prostorih po predlogih upravnikov vendar 
stroškov na tem področju v letu 2009 ni bilo. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.907.601 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Na področju stanovanjske dejavnosti se opravljajo naloge, povezane z vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine 
Velenje. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se izvaja po planih upravnikov za posamezne objekte v deležu 
lastništva. Vzdrževanje stanovanj se izvaja tako, da se ohrani normalno gradbeno stanje stanovanjskega fonda. 
Vsako izpraznjeno stanovanje se ureja v skladu z veljavnimi gradbenimi normativi tako, da je primerno za bivanje 
novih najemnikov. V okviru stanovanjske politike je z izvajanjem novega Stanovanjskega zakona in Spremembe 
stanovanjskega zakona poskrbljeno za sistemske ukrepe, ki zagotavljajo postopno povečanje ponudbe neprofitnih 
stanovanj. V to področje spadajo vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem. Ključna naloga je skrb za dokončno izvedbo vpisa vseh stanovanj in poslovnih 
prostorov v E knjigo, ureditev potrebnih evidenc na stanovanjskem področju in uskladitev teh evidenc z upravniki, 
ki je že v zaključni fazi..Področje zajema tudi zakonske obveznosti odvajanja deleža kupnin prodanih stanovanj v 
Republiški Stanovanjski sklad in Republiški odškodninski sklad. Skrb za kvalitetno vzdrževanje stanovanjskega 
fonda pomeni tudi požarno zavarovanje vseh objektov.Stanovanjsko področje zajema tudi izvedbo in realizacijo 
vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin 
najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj, kvalitetno izvedbo upravljanja stanovanjskega fonda posameznih 
upravnikov, skrb za ustrezno pravilno zasedenost stanovanjskega fonda. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Projekt Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Nacionalni stanovanjski 
program (uradni list RS, št. 76/04), - Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje 
(Erico). 



 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.907.601 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje. Ob tem se bodo 
izvajali postopki projektiranja in za pridobivanje gradbenih dovoljenj z namenom pridobitve novih stanovanjskih 
enot. Naročili bomo projektno dokumentacijo za podrtje objektov Stari trg 17 Velenje in Ljubljanska 2 Velenje. 
Nove stanovanjske enote se bodo pridobivale na lokaciji Gorica Velenje v postopku soinvestitorstva, Selo-Šalek 
Velenje in na lokaciji Efenkove 61 Velenje v postopku adaptacije. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih 
pogodbah na področju vzdrževanja stanovanj, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna 
naročila za vzdrževalna dela v izpraznjenih stanovanjih. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, pridobitev novih stanovanjskih enot za 
dodelitev neprofitnih stanovanj vsaj 50 % prosilcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za 
zmanjšanje plačilne discipline najemnikov pri poravnavanju najemnine, odprodaja stanovanjskega fonda izven 
območja Mestne občine Velenje. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.770.384 € 

Opis realizacije podprograma 

Program zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot in 
poslovnih prostorov, izvajanje ukrepov za ohranitev normalnih bivalnih razmer najemnikov stanovanj v lasti Mestne 
občine Velenje. Ukrepi so v pristojnosti lokalnih skupnosti in so odvisni od lokalnih izkazanih potreb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/2008 z dopolnili), - Zakon o 
Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/1994 z dopolnili) - Zakon o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99s spremembami) - Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/1974, 
uradni list RS št.32/2000), - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 z 
dopolnili) - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004) - 
Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni 
list RS, št. 11/2004) - Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 z dopolnili) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje. Dolgoročni 
cilj je gradnja ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok v 
občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je bil izveden v celoti in zajema: - nakup stanovanj in poslovnih prostorov, - adaptacija 
Efenkove 61 Velenje za pridobitev službenih stanovanj in bivalnih enot; - pričetek gradnje poslovno stanovanjskega 
objekta Gorica skupaj v projektu soinvestitorstva, - priprava projektne dokumentacije za podrtje objektov 
Ljubljanska 2 Velenje in Stari trg 17 Velenje, - podrtje objekta Stari trg 27 Velenje, - investicijsko vzdrževanje 
skupnih delov in naprav objektov, kjer ima Mestna občina Velenje stanovanja po planih upravnikov, - investicijsko 
vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Velenje ob izselitvi najemnikov, - projektiranje adaptacije garaž 
Kardeljeva, Stantetova, - priprava pravilnika za oddajanje pokritih parkirnih mest v najem, 

400616004 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - stanovanja Selo 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila predvidena za plačilo 1. obroka kupnine za nakup stanovanj Selo Šalek Velenje, lamela 01 A. 
Investitor je izstavil račun na dan 31.12.2010, ki bo poravnan v letu 2011. 

400616005 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - nakup stanovanj in 
poslovnih prostorov 293.515 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za nakup stanovanj in poslovnih prostorov po sprejetih planih razpolaganja s premoženjem 
na Svetu MOV. Kupili smo objekt Kardeljev trg 2 Velenje, kjer se urejajo prostori Vrtca. 



 

400616006 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - stanovanja Šmarška cesta 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila predvidena za pričetek adaptacije objekta KS Šmartno z namenom pridobitve dveh stanovanjih enot 
in posodobitve prostorov KS. Zaradi zamude pri pridobitvi gradbenega dovoljenja (pritožbe neposrednih mejašev)se 
adaptacija še ni pričela, postavka zajema stroške soglasij. 

400616007 - Investicijsko vzdrževanje in obnove 449.953 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajete sanacije starih stanovanj po izselitvi najemnikov in vzdrževalna dela na skupnih delov in 
naprav v deležu solastnine. Med ta dela spadajo sanacije streh, popravila elektro instalacij, dvigal, hidroforjev, 
toplotnih podpostaj in drugih skupnih delov in naprav več stanovanjskih objektov. Postavka zajema vzdrževalna 
dela na podlagi 2. odstavka 41. člena Stanovanjskega zakona, ki jih etažni lastniki poravnavajo z mesečnim 
zbiranjem sredstev v rezervni sklad. Adaptirali smo nekaj izpraznjenih stanovanj in menjali stavbno pohištvo pri 20 
najemnikih ter uredili 16 kopalnic. 

400616015 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Stari trg 17 7.308 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila predvidena za izdelavo projekta podrtja objekta »Stara pekarna« z namenom pridobitve novih 
stanovanjskih enot. Zaradi priprave novega UN Staro Velenje se bo investicija izvajala v naslednjih letih. 

400616017 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Efenkova 61 978.561 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za objekt Efenkova 61 Velenje je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za adaptacijo objekta s pridobitvijo novih 
stanovanjskih enot in mladinskega hotela. Celoten projekt vodi Mladinski center Velenje, Urad za stanovanjsko 
gospodarstvo mu refundira delež stroškov za ureditev stanovanj. Investicija je bila v letošnjem letu zaključena, 
pridobili smo 32 neprofitnih stanovanj. 

400616018 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Ljubljanska 2 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za podrtje objekta. Zaradi priprave novega UN 
Staro Velenje se bo investicija izvajala v naslednjih letih. 

400616020 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica 25.257 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Metna občina Velenje in IGEM d.o.o. sta si medsebojno podelila stavbno pravico na zemljiščih na Gorici z 
namenom gradnje Poslovno stanovanjskega kompleksa s pokritimi garažami. S to investicijo se je občina prijavila 
na Stanovanjski sklad Republike Slovenije za pridobitev posojila in soinvestitorstvo. Investicija se bo izvajala v letih 
2011 – 2013. gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2010. Metna občina Velenje bi skupaj s skladom 
pridobila 132 stanovanj n 198 garaž, ki jih bo oddala v neprofitni najem. 

400616021 - Rušitev objekta Stari trg 27 15.790 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila predvidena za izdelavo projekta podrtja objekta in bila delno porabljena v ta namen ter njegovo 
adaptacijo. Projekt je izdelan, gradbeno dovoljenje za porušitevje bilo pridobljeno, objekt je porušen. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 137.217 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema financiranje zavarovalnih premij za požarno zavarovanje stanovanj v lasti Mestne občine 
Velenje, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškemu stanovanjskemu skladu in 
Republiškemu odškodninskemu skladu, poravnavo stroškov upravljanja za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, 
plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov. V programu so zajeta tudi plačila 
stroškov vpisa stanovanj v E knjigo, materialni stroški v zvezi z razpisnimi postopki in drugi stroški, ki nastajajo ob 
tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Na podlagi Spremembe Stanovanjskega zakona so lastniki 



 

prevzeli tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov, kar je upoštevano v tem programu. Prav 
tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnavanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna 
stanovanja. V povzetku pomeni, da program zajema aktivnosti za izvajanje operativnih nalog na stanovanjskem 
področju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 sz dopolnili), - Zakon o spremembah in dopolnitvah 
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/2008 s spremembami), - Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu 
(Uradni list RS, št. 7/1994 z dopolnili) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z dopolnili) - Zakon o 
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/1974, uradni list št. 32/2000), - Pravilnik o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 s spremembami) - Pravilnik o standardih 
vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004) - Pravilnik o merilih za določitev 
prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/2004) - Uredba o 
oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/2003 s spremembami). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih nalog za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na 
stanovanjskem področju in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah. Merilo bo delež realizacije iz 
preteklih let. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je bil realiziran v celoti, in sicer: - poravnavo zavarovalnih premij za celotne stanovanjski fond 
iz naslova požarnega zavarovanja, - plačilo 20 % udeležbe v SSRS po sklenjenih pogodbah, - plačilo 10 % udeležbe 
v ROS po sklenjenih pogodbah, - poravnavo stroškov upravljanja upravnikov za izvedeno delo, - poravnavo drugih 
operativnih odhodkov po sklenjenih pogodbah, - poravnavo drugih operativnih odhodkov ki pomenijo nemoteno 
poslovanje stanovanjske dejavnosti. 

400616008 - Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 10.193 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za plačilo zavarovalnih premij požarnega zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov v 
lasti MOV. Predvidena so bila za izvajanje manjših vzdrževalnih del v stanovanjih MOV po predlogih upravnikov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Plani upravnikov za stanovanja v lasti MOV. 

400616009 - 20% udeležba v republiški stanovanjski sklad 7.467 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznosti do Republiškega stanovanjskega sklada so bile v celoti poravnane iz kupnin prodanih stanovanj po 
sklenjenih pogodbah o obročnem odplačilu. Planirana sredstva so bila večja zaradi predvidenih dokončnih odplačil 
kupcev po sklenjenih pogodbah za katere so se v letu 2010 odločili v treh primerih. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Število sklenjenih pogodb in realizacija preteklega leta. 

400616010 - 10% udeležba v republiški odškodninski sklad 4.127 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznosti do Republiškega odškodninskega sklada so bile v celoti poravnane iz kupnin prodanih stanovanj po 
sklenjenih pogodbah o obročnem odplačilu. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Število sklenjenih pogodb in realizacija v preteklem letu. 



 

400616011 - Stroški upravljanja 96.955 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za stroške upravljanja za opravljene storitve upravnikov v zakonsko predpisani višini na 
podlagi sklenjenih pogodb o upravljanju stanovanjskih storitev. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija iz preteklega leta in predvideno število pridobljenih enot v tekočem letu. 

400616012 - Drugi odhodki 18.475 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija zajema plačilo sodnih stroškov, notarske storitve, cenitve nepremičnin, stroške vpisa stanovanj v in 
garaž v zemljiško knjigo, stroške strokovne literature, električne energije in komunalnih storitev za izpraznjena 
stanovanja. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Realizacija preteklega leta. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 126.608 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Na področju socialnega varstva se izvajajo naloge subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih in tržnih 
stanovanj in bivalnih enot v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajali se bodo ukrepi, ki bodo omogočali socialno 
ogroženim najemnikom redno poravnavanje najemnine stanovanja do lastnikov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni stanovanjski program (uradni list RS, št. 76/04), 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 126.608 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva zajemajo aktivnosti v zvezi z subvencioniranjem najemnin. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom 
stanovanj. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 126.608 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema subvencije najemnin po izdanih odločbah najemnikom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), - Zakon o spremembah in dopolnitvah 
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/2008), - Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 z dopolnili) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je poravnava vseh obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin prosilcem po 
izdanih odločbah, ki so na podlagi veljavne zakonodaje upravičeni do subvencije. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je v celoti dosežen, saj so bila zagotovljena vsa sredstva za izplačilo subvencij po izdanih 
odločbah. 



 

400620001 - Subvencije stanarin 126.608 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi izdanih odločb financira delna nadomestitev najemnine lastnikom socialno ogroženih 
najemnikov. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Število izdanih odločb v preteklem letu in ocena za naslednje leto. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 225.997 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Na področju servisiranja javnega dolga se izvajajo naloge odplačila obresti za najeta posojila pridobivanja novih 
stanovanjskih enot v skladu s podpisanimi kupnimi pogodbami.. Izvajali se bodo ukrepi, ki bodo omogočali redno 
poravnavanje obveznosti iz naslova prejetih posojil. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni stanovanjski program (uradni list RS, št. 76/04), - sprejeti NRP za Mestno občino Velenje, 

2201 - Servisiranje javnega dolga 225.997 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Izvajanje programov servisiranja javnega dolga zajemajo aktivnosti v zvezi s poravnavanjem obveznosti za najeta 
posojila pri nakupu stanovanj. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje obveznosti po sklenjenih posojilnih pogodbah. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 225.997 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema obveznosti za plačilo obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah za nakup stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), - Zakon o spremembah in dopolnitvah 
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/2008), - Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 z dopolnili) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je poravnava vseh obveznosti po sklenjenih posojilnih pogodbah. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je bil v celoti izpolnjen z zagotovitvijo ustreznih sredstev za izvedbo programa. 

400622001 - Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 
Selo, lamela B 2.836 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 



 

400622002 - Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 
Selo, lamela C 5.583 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622003 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Cesti talcev 12.969 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622004 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Prešernovi 7/c 5.089 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622005 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, 
lamela A, B, C 8.220 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622006 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, 
lamela D 7.631 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622007 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti 5.783 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 



 

400622008 - Odplačilo obresti posojila za objekt Splitska 61 4.427 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622009 - Odplačilo obresti posojila za objekt Selo - Šalek 14.418 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622010 - Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 
Selo, lamela B 8.133 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622011 - Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 
Selo, lamela C 16.009 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622012 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev 29.259 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622013 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Prešernovi 7/c 11.814 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 



 

400622014 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, 
lamela A, B, C 16.429 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622015 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, 
lamela D 19.585 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622016 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti 15.692 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622017 - Odplačilo glavnice posojila za objekt Splitska 61 10.340 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622018 - Odplačilo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek 31.779 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Amortizacijski načrt vračanja posojila. 

400622027 - Odplačilo obresti posojila za objekt Gorica 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba s Stanovanjskim skladom RS še ni sklenjena. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

400622028 - Odplačilo glavnice posojila za objekt Gorica 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba s Stanovanjskim skladom RS še ni sklenjena. 

 



 

4007 - SLUŽBA ZA GOSPODARJENJE S 
STAVBNIMI ZEMLJIŠČI 1 . 4 0 4 . 8 3 2  €  

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 0 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Dejavnost upravljalcev gospodarske javne službe določa način izvajanja le-te. Izvajalec gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja med drugim zagotoviti tudi razvoj omrežja, ki se financira iz 
omrežnine. Komunalni prispevek ni predviden kot vir za namene opremljanja z omrežjem električne energije. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije 
prostorskega razvoja Slovenije (sprejeta v juliju 2004, Uradni list RS št. 76/04), in sicer za prostorske sestavine 
občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega 
družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt pa je ta rok podaljšal do uveljavitve občinskega 
prostorskega načrta, ki ga je treba sprejeti v 24 mesecih po uveljavitvi podzakonskega predpisa, ki bo določal 
njegovo vsebino, obliko in način priprave. 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 
distribucije električne energije 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V službi za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za 
območja občinskih podrobnih prostorskih načrtov, zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo 
programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve 
cestne, komunalne in druge infrastrukture. Vodi se celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, 
odkupov zemljišč do izvedbe projekta. Med komunalno opremo se uvrščajo objekti in omrežja infrastrukture za 
izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo energetiko na območjih, 
kjer je ta priključitev obvezna. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Na območjih sprejetih zazidalnih in lokacijskih načrtov, kjer je priključevanje na daljinsko ogrevanje obvezno, se 
bodo stavbna zemljišča opremljala z omrežji daljinskega ogrevanja oziroma plina. 

12029001 - Oskrba z električno energijo 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Opremljanje stavbnih zemljišč z omrežjem za distribucijo električne energije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/02, 74/04), Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 101/00), Energetski zakon 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Območja urejanja z OLN in ZN se bodo opremila z kabelsko kanalizacijo za potrebe elektrifikacije. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na področjih zastavljenih programov. 

400712003 - ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - II. etapa 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 



 

ali odlokom lokalne skupnosti. Opremljanje je vezano na pričetek gradnje objektov in ker se gradnja na tem 
območju še ni pričela, so se sredstva prerazporedila. 

400712004 - ZN Lipa zahod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Predvidena je izdelava investicijsko – tehnične dokumentacije. Denacionalizacijski 
postopek je končan, občina je postala lastnica zemljišč v začetku leta 2010 in z opremljanjem bomo pričeli v 
naslednjih letih. 

400712005 - ZN Lipa vzhod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Predvidena je izdelava investicijsko – tehnične dokumentacije območje predvidene 
stanovanjske gradnje. Denacionalizacijski postopek je končan, občina je postala lastnica zemljišč v začetku leta 
2010 in z opremljanjem bomo pričeli v naslednjih letih. 

400712008 - ZN Šentilj - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Predvidena je izdelava investicijsko – tehnične dokumentacije območje predvidene 
stanovanjske gradnje. Denacionalizacijski postopek je končan, občina je postala lastnica zemljišč v začetku leta 
2010 in z opremljanjem bomo pričeli v naslednjih letih. 

400712024 - LN Vinska Gora II. 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Območje LN Vinska Gora 2 je predvidenih za širitev naselja. Sredstva niso bila 
porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V službi za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za 
območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno 
infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne, komunalne in druge infrastrukture. 
Vodi se celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta. 
Med komunalno opremo se uvrščajo objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo energetiko na območjih, kjer je ta priključitev obvezna. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Na območjih sprejetih zazidalnih in lokacijskih načrtov, kjer je priključevanje na daljinsko ogrevanje obvezno, se 
bodo stavbna zemljišča opremljala z omrežji daljinskega ogrevanja oziroma plina. 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Program je usmerjen v zagotavljanje komunalne opremljeno zemljišč z omrežjem daljinskega ogrevanja. 



 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS št. 33/17), Zakon o graditvi objektov ( uradni list RS št110/2 in ), 
Zakon o javnih naročilih ( Uradni list RS št. 128/06), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93), Energetski zakon 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je opremljanje območij urejanja OLN in ZN z toplovodnim oziroma plinovodnim omrežjem in 
usklajena gradnja gospodarske javne infrastrukture. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji programa so definirani z izvajanjem projektov v okviru večletnih in enoletnih programov. 

400712012 - Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400712013 - ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400712014 - ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - II. etapa 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400712015 - ZN Lipa zahod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zemljišče območja Lipa zahod se bo opremljalo z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Območje je predvidenih za širitev naselja. Predvidena je izdelava investicijsko – 
tehnične dokumentacije za graditev daljinskega ogrevanja. Denacionalizacijski postopek je končan, občina je postala 
lastnica zemljišč v začetku leta 2010 in z opremljanjem bomo pričeli v naslednjih letih. 

400712016 - ZN Lipa vzhod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zemljišče območja Lipa vzhod se bo opremljalo z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Območje je predvidenih za širitev naselja. Predvidena je izdelava investicijsko – 
tehnične dokumentacije za graditev daljinskega ogrevanja. Denacionalizacijski postopek je končan, občina je postala 
lastnica zemljišč v začetku leta 2010 in z opremljanjem bomo pričeli v naslednjih letih. 

400712020 - ZN Selo - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zemljišče območja ZN Selo se bo opremljalo z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Območje je predvidenih za širitev naselja za stanovanjsko gradnjo med Koroško 
cesto in območje obrtne cone Stara vas. Predvidena je izdelava investicijsko – tehnične dokumentacije za graditev 
daljinskega ogrevanja . Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za postavitev toplotne podpostaje, ki mora biti zgrajena 
do jeseni 2011. 



 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 33.458 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za gradnjo občinskih cest, cestno prometne signalizacije 
ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne dostopnosti za območja opremljanja novih parcel za gradnjo 
stanovanjskih in obrtnih objektov narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strateški cilj na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči je opremiti stavbna zemljišča s prometno in ostalo 
komunalno opremo, saj šele dostopnost omogoča uporabo stavbnih zemljišč. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 33.458 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Podprogram zajema novogradnjo in opremljanja javnih cest s prometno signalizacij, obvestilnimi tablami in drugih 
del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, evidenco posegov v javne površine in banko cestnih 
podatkov. Program Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na investicijske projekte v okviru opremljanja novih 
zemljišč in sicer: - pripravo predlogov za investicije v cestno omrežje, - strokovno razvojne naloge s področja 
urejanja cestne infrastrukture, - strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije, - 
naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj, - naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov. 
Nosilec proračunske porabe je Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči kot režijski obrat. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji podprograma so pravilna in s prostorskimi plani usklajena gradnja in oprema javnih cest.. Program 
se izvaja v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in lokacijskimi načrti in posebne strokovne podlage za 
posamezna poselitvena območja. Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek 
mesta in občine , nanašajo pa se predvsem na: - dostopnosti za nova območja poselitve - izboljšanje prometne 
varnosti, - zagotavljanje varne poti v šolo, - omogočanje mobilnosti prebivalstva, - zmanjšanje škodljivih učinkov 
prometa na okolje. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 19.497 € 

Opis realizacije podprograma 

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v opremljanje novih območij poselitve s cestno 
infrastrukturo, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so 
usmerjene v: -o opremljanje stavbnih zemljišč - ukrepa za zagotavljanje prometne varnosti - rekonstrukcije in 
obnove nekaterih cestnih povezav Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Velenje, v katerih je opredeljena 
tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne 
infrastrukture skrbi Urad za okolje in prostor, kjer poteka tudi priprava ustrezne urbanistične dokumentacije za 
določena območja (zazidalni ali lokacijski načrti), ki vključujejo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, 
vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture z 
navezavami na obstoječe omrežje in Urad za gospodarske javne službe z izdelano prometno študijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 
67/02, 133/06), Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Zakon o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 110/02), Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 
128/06), Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06), 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji programa so torej: - izpolnjevanje zakonske obveznosti glede opremljanja stavbnih zemljišč - 
urejanja in varnosti v cestnem prometu 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji programa so definirani z izvajanjem projektov v okviru večletnih in enoletnih programov. Pripravljalna 
dela za investicijske projekte: Tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte je potrebno pričeti 
pripravljati vsaj dve do tri leta prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni 
in obsežni. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več 



 

zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato so tudi stroški izdelave dokumentacije v zadnjih letih bistveno narasli. Na 
izdelavo dokumentacije tudi bistveno vpliva povpraševanje po tovrstnih storitvah, pomanjkanje ustreznega kadra. 
Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih Mestna občina Velenje namenja za izvajanje investicijskih 
projektov v okviru posameznih letnih proračunov na podlagi načrta razvojnih programov. Kazalniki doseganja 
izvedbenih ciljev so naslednji: realizacija sprejetega proračuna fizični učinki podprograma, to je število zgrajenih 
metrov cest 

400713001 - Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru opremljanja območja je predvidena preureditev obstoječega priključka za Policijo in dovoznih cest znotraj 
zazidave. Predvidena je kompletna ureditev vozišč, kamor spada ureditev spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev 
površin za pešce in mirujoči promet, javna razsvetljava in meteorna kanalizacija. Gradnja objektov v območju 
zazidave se še ni pričela, zato ni prišlo do vlaganj. 

400713002 - ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Predvidena opremljanje območja severno od že zgrajene obrtne cone ob cesti Simona 
Blatnika predvideva je kompletna ureditev vozišč, kamor spada ureditev spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev 
površin za pešce, javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo. Opremljanje je vezano na pričetek gradnje objektov 
in ker se gradnja na tem območju še ni pričela, so se sredstva prerazporedila. 

400713005 - Gradnja peš poti ob Paki 5.602 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sprejeti program rekonstrukcije cestne in komunalne infrastrukture na območju, ki ga pokriva UN centralni predeli 
mesta Velenje, vključuje tudi gradnjo pešpoti ob Paki. Stedstva so se porabila za igradnjo pešpoti. 

400713010 - ZN Lipa zahod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400713011 - ZN Lipa vzhod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400713012 - Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza 13.895 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Škale – Hrastovec je potrebna obnova obstoječih in gradnja novih cest. 
Sredstva so bila porabljena za pridobljeno dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem. 

400713013 - Ureditev parkirišč in pov. cesta do Ljubljanske 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju, ki ga pokriva UN Staro Velenje- spremembe in dopolnitve, je potrebno obnoviti obstoječe cestno 
omrežje Investiranje se bo pričelo po sprejetju novega UN Staro Velenje, zato so bila sredstva prerazporejena. 



 

400713016 - ZN Šentilj - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Arnač v KS Šentilj, kjer je predvidena gradnja stanovanjskega naselja, 
je potrebna obnova obstoječih in gradnja novih cest. Pridobiva se projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za ceste na območju strnjene pozidave v Arnačah. 

400713017 - ZN Selo - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju, ki ga pokriva ZN Selo, kjer je predvidena blokovna gradnja in gradnja 
stanovanjskih hiš, je potrebna obnova obstoječih in gradnja novih cest. Gradnja nove ceste se izvaja na podlagi 
pogodbe o opremljanju, stroški bodo nastali ob prenosu javne infrastrukture na občino. 

400713021 - ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju, ki ga pokriva ZN Stara vas, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih 
hiš na območju pod »staro elektrarno«, je potrebna gradnja novih cest s kompletno ureditvijo vozišč, kamor spada 
ureditev spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev površin za pešce, javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo. 
Opremljanje je vezano na pričetek gradnje objektov in ker se gradnja na tem območju še ni pričela, so se sredstva 
prerazporedila. 

400713022 - Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Naloge se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture za 
posamezna območja strnjenih pozidav Za območja strnjenih pozidav niso bili izdelani idejni projekti komunalne 
infrastrukture, sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila 
prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400713045 - LN Vinska Gora II. 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju, ki ga pokriva LN Vinska Gora , kjer je predvidena gradnja 
stanovanjskih hiš , je potrebna gradnja novih cest s kompletno ureditvijo vozišč, kamor spada ureditev spodnjega in 
zgornjega ustroja, ureditev površin za pešce, javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo. Sredstva proračunske 
postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko 
postavko. 

400713047 - Komunalna oprema Zgornji Šalek 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Zgornjega Šaleka nastaja območje intenzivne gradnje stanovanjskih hiš. 



 

Izdelan je bil program opremljanja in sprejet odlok o merilih za izračun komunalnega prispevka. Sredstva 
proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo 
proračunsko postavko. 

400713048 - Komunalna oprema Tajna 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Tajne območje intenzivne gradnje stanovanjskih hiš , je potrebna 
gradnja novih cest s kompletno ureditvijo vozišč, kamor spada ureditev spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev 
površin za pešce, javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo. Območje strnjene pozidave Tajna se bo v okviru 
opremljanja z javno komunalni infrastrukturo opremilo samo z kanalizacijo za odvod padavinske vode, pripravljajo 
se spremembe iz idejnih projektov v projekte za samo tisto infrastrukturo, ki jo b občina gradila, zato še ni prišlo do 
porabe sredstev in so se le ta prerazporedila. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 13.961 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za zagotavljanje prometne varnosti, ki narekuje ustrezno prometno 
infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), 
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list 
RS, št. 131/06), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 
110/02) 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Ukrepi so v izboljšanju prometne varnosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji programa so definirani z izvajanjem projektov v okviru večletnih in enoletnih programov. Kazalniki 
doseganja izvedbenih ciljev so naslednji: realizacija sprejetega proračuna fizični učinki podprograma, to je število 
postavljenih kandelabrov za JR in število parkirnih mest. 

400713024 - Parkirišče na Trgu mladosti in na Vodnikovi 13.961 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prometna ureditev zajema določene ureditve mirujočega prometa, kamor spada tudi ureditev parkiranja kot 
podaljšanje parkirišča pri Zdravstvenem domu. Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo in soglasja. 

400713025 - Sofinanciranje izgradnje parkirišč pri pošti 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400713029 - Projektna dokumentacija za garažne hiše 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost je namenjena sofinaciranju pridobivanja dokumentacije za garažne hiše, do sofinanciranja ni prišlo zato 
so bila sredstva prerazporejena. 

13029004 - Cestna razsvetljava 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z 
izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Javna 



 

razsvetljava zagotavlja varnost prometa ter osebno varnost in znatno pripomore k ustvarjanju celostne nočne podobe 
mesta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 
67/02, 133/06), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03, 63/04, 131/06 ), Zakon o 
praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05), Zakon o grbu, zastavi in himni Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni 
list RS, št 46/00, 110/06), Odlok o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS št. 107/05). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji programa so definirani z izvajanjem projektov v okviru večletnih in enoletnih programov. 

400713031 - ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400713040 - ZN Selo - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400713042 - ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 17.515 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v 
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico 
do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem 
zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 
trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje 
posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje 
uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 
obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan 
in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti 
emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 17.515 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti 
okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja 



 

bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter 
zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, 
merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja 
uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad 
stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad 
izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Dolgoročni cilji: ravnanje z odpadki so okoljsko in ekonomsko učinkovito ter racionalno ravnanje z odpadki. Ob 
opuštevanju hirarhije, ki daje prednost zmanjšanju količine odpadkov, ponovni uporabi, recikliranju, energetski 
izrabi in odlaganju odpadkov, za samo tiste odpadke za katereni več možno zagotoviti ustreznega postipka obdelave. 
S tem namenom so občine zavezane k ukrepom sofinanciranja regijskih centrov na občinskem nivoju pa zagotoviti 
zbirnega cesta, infrastrukturi zbiralnic in ozaveščanja in vspodbujanja zbiranja različnih vrst komunalnih odpakov 
pri  občinah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Evropske direktive 2008/98/ES o odpadkih, 1999/31/ES o odlaganju odpadkov, Tematska strategija o preprečevanju 
in recikliranju odpadkov, Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993), Zakon o javno 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 172/2006), Zakon o varstvu okolja (URL.RS, št.RS 39/2006) in 
spremembe, Uredba o ravnanju z odpadki RS 34/2008, Uredba o odlaganju odpadkov (Uradni list RS št. 36/2006) in 
številni drugi podzakonski akti. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Sofinancirali smo izgradnjo regionalnega centra za ravnje z odpadki RCERO Celje, v okviru katerega je bilo 
zgrajeno regijsko odlagališče Bukovžlak za obdobje 30 let, mehansko biološka obdelava odpadkov, sortirnica in 
kompostarna ter drugi pomožni objekti centra kot npr. čistilna naprava za izcedne vode iz odlagališča. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Realizacija načrtov razvojinh programov za leto 2010. 

400715002 - ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 17.515 € 

Opis realizacije podprograma 

Zagotoviti komunalno opremljenost zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Dolgoročni cilji so: 
preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba 
naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic 
obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih 
sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe 
nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 
obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS št. 33/17), Zakon o graditvi objektov ( uradni list RS št110/2 in ), 
Zakon o javnih naročilih ( Uradni list RS št. 128/06), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93), Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode , Uradni list RS št. 109/2007, Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v 
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08). 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti 
okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja 
bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter 
zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, 
merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja 
uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotavljanje urejeno odvajanje odpadne in padavinske vode na vseh območjih predvidenih novih 
poselitev, tako da bo omogočeno ločeno zbiranje in urejeno odvajanje komunalne in padavinske vode.Obstoječe 
območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim 
čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav, predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav, in operativnim programom na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.Območje 
površin, predvideno za širitev naselja, ki ni na varstvenem območju, občutljivem območju zaradi evtrofikacije, 
občutljivem območju zaradi kopalnih voda ali na vplivnem območju kopalnih voda, mora biti opremljeno z javno 
kanalizacijo, če je predvidena celotna obremenitev tega območja zaradi načrtovane širitve naselja enaka ali večja od 
50 PE in je predvidena letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha 
zemeljske površine, večja od 20 PE. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Realizacija načrtov razvojnih programov za leto 2010. 

400715021 - Izgradnja malih čistilnih naprav 2.100 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obstoječe območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitev javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z 
zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav, in operativnim programom na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda. Na območjih razpršene gradnje bo po letu 2018 morajo biti objekti opremljeni z malo komunalno čistilno 
napravo, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ( v nadaljevanju 
MKČN) V pripravi je pravilnik o dodeljevanju nepovratnih sredstev za gradnje MKČN v letu 2010. Sredstva so bila 
porabljena za investicijski nadzor. 

400715022 - ZN Lipa zahod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju predvidene stanovanjske gradnje Lipa zahod je predvideno opremljanje 
z kanalizacijo za odpadne vode. Denacionalizacijski postopek je končan, občina je postala lastnica zemljišč v 
začetku leta 2010 in z opremljanjem bomo pričeli v naslednjih letih. 

400715023 - ZN Lipa vzhod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju predvidene stanovanjske gradnje Lipa vzhod je predvideno opremljanje 
z kanalizacijo za odpadne vode. Denacionalizacijski postopek je končan, občina je postala lastnica zemljišč v 
začetku leta 2010 in z opremljanjem bomo pričeli v naslednjih letih. 

400715024 - Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Škale – Hrastovec je potrebna gradnja kanalizacije za odpadno vodo. 



 

Gradnja 1 faze se bo pričala 2010, takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Sredstva proračunske postavke niso 
bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400715028 - ZN Šentilj - komunalna oprema 15.415 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju strnjene pozidave v Arnačah ( območje nad cerkvijo) v KS Šentilj je 
potrebna gradnja kanalizacije in male čistilne naprave za odpadno vodo. Sredstva so bila porabljena za projektno 
dokumentacijo.Gradnja se bo pričala po pridobitvi gradbenega dovoljenja, predvidoma 2011. 

400715029 - ZN Selo - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400715032 - ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Predvidena je gradnja kanalizacije za odpadno vodo na območju predvidene 
zazidave v Stari vasi južno od Koroške ceste in severno od obstoječe obrtne cone. V postopku je priprava 
spremembe zazidalnega načrta. Investiranje se bo pričelo po prilagoditvi komunalne infrastrukture spremenjenemu 
lokacijskemu načrtu. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravicaporaba proračunskih sredstev je 
bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400715033 - Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu in sicer za območja strnjenih pozidav. 
Gospodarska javna infrastruktura so objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista 
omrežja, ki so določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Za opremljanje z javno infrastrukturo na 
območjih strnjenih pozidav ( Zg. Šale, Tajna, Šentilj) so bili izdelani idejni projekti. Sredstva proračunske postavke 
niso bila porabljena, pravicaporaba proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400715035 - LN Vinska Gora II. 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukutire, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Predvidena je gradnja kanalizacije za odpadno vodo in gradnja male čistilne naprave 
na območju predvidene stanovanjske gradnje jugovzhodno od centra Vinske gore. Sredstva proračunske postavke 
niso bila porabljena, pravicaporaba proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400715036 - Komunalna oprema Zgornji Šalek 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Zgornjega Šaleka nastaja območje intenzivne gradnje stanovanjskih hiš 
, je potrebna gradnja kanalizacije za odpadno vodo. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, 
pravicaporaba proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 



 

400715037 - Komunalna oprema Tajna 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Tajne območje intenzivne gradnje stanovanjskih hiš , je potrebna 
gradnja kanalizacije za odpadno vodo s črpališčem ali malo čistilno napravo. Sredstva proračunske postavke niso 
bila porabljena, pravicaporaba proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.353.858 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) in občinskega prostorskega načrta je 
določno, katero gospodarsko javno infrastrukturo je pogrebno zgraditi, opremljanje stavbnih zemljišč pa se izvaja na 
podlagi programa opremljanja. Programi opremljanja so podlaga za odmero komunalnega prispevka, terminske 
načrte gradnje in podrobnejšo določanje komunalne oskrbe. Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v 
daljšem časovnem obdobju skozi več let. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljuje glavne cilje na področju proračunske porabe in se 
nanašajo na prejete prostorske dokumente (LN, ZN, območja predvidenih strnjenih pozidav). 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 20.995 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Geodetska dejavnost obsega vodenje evidenc s področja temeljnih topografskih načrtov, digitalnih orto foto 
posnetkov, gospodarske javne infrastrukture, sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s 
spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja 
iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske 
javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 629 € 

Opis realizacije podprograma 

Za sprejete zazidalne in lokacijske načrte priprava geodetskih podlag za vse postopke za realizacijo komunalnega 
opremljanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju 
prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o evidentiranju nepremičnin. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je urejeno zemljiškoknjižno stanje na področju geodetskih evidenc. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji programa so definirani z izvajanjem projektov v okviru večletnih in enoletnih programov. Kazalniki 
doseganja izvedbenih ciljev so naslednji: realizacija sprejetega proračuna fizični učinki podprograma, to je število 
urejenih parcel 

400716008 - ZN Šentilj - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 



 

400716009 - ZN Selo - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400716011 - ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti je predvidena izvedba parcelacije za realizacijo zazidalnega načrta. Zaradi spremembe 
zazidalnega načrta bomo projekte komunalne opreme prilagajali novi ureditvi po sprejetju novega prostorskega akta. 
Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravicaporaba proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

400716047 - LN Vinska Gora II. 629 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti je predvidena izvedba parcelacije za realizacijo zazidalnega načrta. Sredstva so bila porabljena 
za geodetske odmere zemljišča kupljena na območju LN Vinska Gora 2. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 20.366 € 

Opis realizacije podprograma 

V letu 2008 in naslednjih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v 
skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOV. Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev 
in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah 
predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi jih bilo potrebno izvesti, pri čemer pa ni 
mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, 
obvezne presoje, soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja 
ipd.), in ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju - ZPNačrt in Zakonu o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št.102/04, 14/05, 120/06 – odločba US - v nadaljevanju: ZGO-1), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, 
kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06 – odločba US, 33/07 - ZPNačrt), Zakon o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1), Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je sprejeti programe opremljanja za vse predvidene pozidave. Višina predvidenih sredstev je 
določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev vodstva MOV ter na tej podlagi pripravljene 
ocene potrebnega obsega dela. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji programa so definirani z izvajanjem projektov v okviru večletnih in enoletnih programov. Kazalniki 
doseganja izvedbenih ciljev so naslednji: realizacija sprejetih programov opremljanja 

400716041 - Programi opremljanja za območje občine 20.366 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavni cilj je zaključek postopka priprave in sprejem obeh prostorskih načrtov ter s tem zagotovitev opredelitve 
razvojnih načrtov, ciljev in izhodišč prostorskega razvoja, načrtovanje prostorskih ureditev MOV in določitev 
prostorskih izvedbenih pogojev za umeščanje objektov v prostor. ZPNačrt predpisuje postopke za oblikovanje in 
sprejem posameznih prostorskih aktov, mednje spadajo tudi odloki o programih opremljanja. Sredstva so bila 
porabljena za dokumentacijo idejnih zasnov Programa opremljenja za območje občine. 

400716045 - Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za območja, kjer je potrebna izgradnja nove komunalne infrastrukture, se izdelujejo programi opremljanja, ki so 
podlaga za plačilo komunalnega prispevka. Sofinancirali so se projekti za javno komunalno opremo na območju 



 

strnjenih pozidav. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravicaporaba proračunskih sredstev je bila 
prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400716054 - Programi opremljanja za območje občine - po planu KPV 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za komunalno opremljanje zemljišč z novo komunalno infrastrukturo vodovoda in kanalizacije se 
pridobivajo in porabljajo na območjih, kjer te infrastrukture ni. Za izgradnjo nove komunalne infrastrukture se 
izdelujejo programi opremljanja. Izdelani so programi opremljanja za vodovod Hrastovec, kanalizacijo Šalek - levi 
breg, Straža. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravicaporaba proračunskih sredstev je bila 
prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

1603 - Komunalna dejavnost 3.134 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Komunalna dejavnost predstavlja skupino dejavnosti, kamor spada vodovod, kanalizacija in odvoz odpadkov in 
druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Oskrba prebivalstva s čisto pitno vodo. 

16039001 - Oskrba z vodo 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04), Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06), Pravilnik o pitni 
vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06), Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz 
lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba in postopno reševanje odvoda 
odpadnih voda. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Načrtovani programi vodooskrbe na območjih zazidalnih in lokacijskih načrtov in območjih strnjenih pozidav 
sprejeti s proračunom MOV. 

400716016 - ZN Lipa zahod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Območje je predvidenih za širitev naselja. Predvidena je izdelava investicijsko – 
tehnične dokumentacije za graditev vodovodnega in hidrantnega omrežja. Denacionalizacijski postopek je končan, 
občina je postala lastnica zemljišč v začetku leta 2010 in z opremljanjem bomo pričeli v naslednjih letih. Sredstva 
niso bila porabljena, ker se bo investicija izvedla v prihodnjih letih. 

400716017 - ZN Lipa vzhod 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Območje je predvidenih za širitev naselja. Predvidena je izdelava investicijsko – 
tehnične dokumentacije za graditev vodovodnega in hidrantnega omrežja. Denacionalizacijski postopek je končan, 
občina je postala lastnica zemljišč v začetku leta 2010 in z opremljanjem bomo pričeli v naslednjih letih. Sredstva 
niso bila porabljena, ker se bo investicija izvedla v prihodnjih letih. 



 

400716020 - ZN Šentilj - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Arnač v KS Šentilj, kjer je predvidena gradnja stanovanjskega naselja, 
je potrebna gradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja. Predlog pravic porabe temelji na oceni projekta tehnične 
infrastrukture, ji je izdelana na nivoju idejnega projekta. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, 
pravicaporaba proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

400716021 - ZN Selo - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju, ki ga pokriva ZN Selo, kjer je predvidena blokovna gradnja in gradnja 
stanovanjskih hiš, je potrebna gradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja. Predlog pravic porabe temelji na oceni 
projekta tehnične infrastrukture, ji je izdelana na nivoju idejnega projekta. Sredstva niso bila porabljena, ker se bo 
investicija izvedla v prihodnjih letih. 

400716023 - ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju, ki ga pokriva ZN Stara vas, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih 
hiš na območju pod »staro elektrarno«, je potrebna gradnja Predlog pravic porabe temelji na oceni projekta tehnične 
infrastrukture, ji je izdelana na nivoju idejnega projekta. Sredstva niso bila porabljena, ker se bo investicija izvedla v 
prihodnjih letih. 

400716048 - LN Vinska Gora II. 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju, ki ga pokriva LN Vinska Gora , kjer je predvidena gradnja 
stanovanjskih hiš , je potrebna gradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja. Denacionalizacijski postopek je 
končan, občina je postala lastnica zemljišč v začetku leta 2010 in z opremljanjem bomo pričeli v naslednjih letih. 
Sredstva niso bila porabljena, ker se bo investicija izvedla v prihodnjih letih. 

400716055 - Komunalna oprema Zgornji Šalek 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastruktutire, ki je potrebna , da 
se prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 
ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Zgornjega Šaleka nastaja območje intenzivne gradnje stanovanjskih hiš 
, je potrebna gradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja.Gre za območje strnjene pozidave, kjer so izdelani idejni 
projekti za komunalno opremo, sprejet je program opremljanja, gradnja vodovoda je planirana v 2012. Sredstva 
proračunske postavke niso bila porabljena, pravicaporaba proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo 
proračunsko postavko. 

400716056 - Komunalna oprema Tajna 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna , da se 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so 
objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom 



 

ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Tajne območje intenzivne gradnje stanovanjskih hiš , je potrebna 
gradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja. Gre za območje strnjene pozidave, kjer so izdelani idejni projekti, 
opremljanje z vodovodom pa je predvideno v 2012. Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, 
pravicaporaba proračunskih sredstev je bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 3.134 € 

Opis realizacije podprograma 

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ji jih občina namenja investicijskemu vzdrževanju javnih zelenih 
površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odlok o določitvi pogojev opravljanja 
GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, 
št. 5/2003), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Zakon o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s 
spremembami in dopolnitvami), Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je urejena in sprostitvi in rekreaciji namenjena površina. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Predlog pravic porabe temelji na oceni projekta tehnične infrastrukture, ki je izdelana na nivoju idejnega projekta. 

400716029 - Ulična oprema, klopi 3.134 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za postavljenje urbane opreme, predvsem klopi in koši za odpadke in ovire, za dostop do 
javnih peščevih površin. 

400716033 - ZN Selo - komunalna oprema 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, pravica porabe proračunskih sredstev je bila prerazporejena na 
drugo proračunsko postavko. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna 1.329.730 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo oz. 
zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 28.719 € 

Opis realizacije podprograma 

Program se nanaša na naloge v zvezi z pridobivanjem in razpolaganjem stavbnih zemljišč za in urejanjem 
zemljiškoknjižnih stanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih 
financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o 
davku na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, 



 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je usmerjen v nakup zemljišč za javno gradnjo javne infrastrukture v okviru planiranih ureditev, 
prodaja zemljišč v lasti MOV, ki so s planom namenjena stanovanjski in poslovni dejavnosti in urejanje 
zemljiškoknjižnih zadev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na področjih zastavljenih programov. 

400716037 - Geodetske izmere, ostalo 28.719 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program obsega dela za potrebe pravne ureditve evidenc zemljišč v katastru , evidentiranje spreminjanja mej parcel, 
izdelavo geodetskih načrtov za nakup in prodajo MOV in naročilo kartografskih izdelkov. Večina geodetskih del je 
odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi 
daljše obdobje - več let. Izvedena so bila geodetske storitve za potrebe nakupa in prodaje zemljišč MOV. 

16069002 - Nakup zemljišč 1.301.011 € 

Opis realizacije podprograma 

Nakup zemljišč izvajamo na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi 
različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in 
pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko 
občino. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o projektni in tehnični 
dokumentaciji. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Kot dolgoročni cilje podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju 
gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno 
infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v 
skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta oz. 
realizacija načrtovanih odkupov. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Ocena sredstev za nakup zemljišč je podana tudi v posameznih programih opremljanja za LN, ZN in strnjene 
pozidave. 

400716039 - Odkupi zemljišč 1.266.384 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske 
projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi 
zemljišči. Nakup zemljišča je bil izveden na podlagi ponudb strank v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine 
in zaradi uresničevanja prostorskih načrtov občine za zagotavljaje komunalne opremljenosti stavbnih zemljišča za 
območje LN Lipa zahod, LN Lipa vzhod, LN Vinska Gora 2 in strnjenih pozidave Škale - Hrastovec. 

400716040 - Drugi odhodki 34.627 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te dejavnosti so se izvajale strokovne naloge v zvezi z investicijskimi projekti, za poplačilo notarskih 
storitev, izdelave cenilnih elaboratov, soglasij in drugo. 



 

4008 - MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, 
REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA 4 0 0 . 4 5 0  €  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 391.607 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

V letu 2004 je pričel s svojim delovanjem skupni organ občinskih uprav pod imenom Medobčinski inšpektorat v 
katerega je bilo vključenih devet občin ustanoviteljic. V letu 2010 se je skupni organ občinskih uprav preimenoval v 
Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO), ker se je poleg inšpekcije in 
redarstva oblikovalo še področje varstva okolja. Iz devetih občin pa se je nadzor povečal na petnajst občin 
ustanoviteljic. Namen oziroma poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi 
občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo (Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega 
reda in miru), osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki ter tudi 
represivno ukrepati. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vse občine ustanoviteljice so ob ustanovitvi skupnega občinskega organa sprejele enak Odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«. Na podlagi sprejetega odloka so 
župani občin ustanoviteljic sprejeli Dogovor o medsebojnih razmerjih in Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest. S 
Pravilnikom o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za 
sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave pa je na podlagi zahtevanih poročil 
omogočeno 50% sofinanciranje skupnega občinskega organa s strani države. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 391.607 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program dejavnost občinske uprave v kar spada zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev 
za delo MIRVO na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih 14 občinah ustanoviteljicah MIRVO je bil 
v celoti izpolnjen. MIRVO je pristojen za izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in občinskimi odloki, pri čemer 
v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno s prisilnimi 
izvršbami. Inšpektorat je od 01. januarja 2005 dalje tudi prekrškovni organ, ki deluje na območju 15 občin 
ustanoviteljicah. Na MIRVO so bile zagotovljene vse naloge glavnega programa: - enakomerno izvajanje nadzora 
na celotnem območju Mestne občine Velenje in v ostalih občinah ustanoviteljicah in na vseh področjih, opredeljenih 
s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovali zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno 
javno upravo, - izvajanje nadzora nad mirujočim prometom na območju občin ustanoviteljic, - izvajanje nadzora nad 
avto taksi prevozi, - evidentiranje in odstranjevanje zapuščenih vozil iz javnih površin na območju izboljšanje stanja 
v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov na območju občin ustanoviteljic, - 
evidentiranje in odstranjevanje nezakonito postavljenih reklamnih plakatov, - izboljšanje stanja glede pravilnega 
ločevanja odpadkov s kontinuiranim nadzorom zabojnikov za mešane komunalne odpadke in zabojnikov za biološke 
odpadke, - izboljšanje stanja glede pravilnega odlaganja ločenih frakcij v zbiralnice s kontinuiranim nadzorom, 
redno spremljanje in nadzor nad delovanjem Ekološkega informacijskega sistema na področju varstva zraka. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročna cilja na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog in 
zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah, in sicer ob učinkoviti in gospodarni 
porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog vključuje optimizacijo upravnih 
postopkov, usmerjenost k strankam ter učinkovitost inšpekcijskega ter redarskega nadzora. Na področju varstva 
okolja se opravljajo naloge s katerimi se zagotavlja redni nadzor nad delujočim sistemom glede spremljanja stanja 
onesnaženosti zraka, osveščanje občanov in opravljanje nalog za izboljšanje stanja na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 

06039001 - Administracija občinske uprave 381.960 € 

Opis realizacije podprograma 

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, Pisarniški in splošni material in storitve, 
Strokovno izobraževanje zaposlenih, Službena potovanja, Vzdrževanje službenih vozil, Uniforme in službena 
obleka, Vzdrževanje prostorov, Delovanje komisije za nadzor dela MIRVO, Nabava in vzdrževanje opreme ter 
Javna dela. 



 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, 
Zakon o javnih financah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o varovanju osebnih 
podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Uredba o upravnem poslovanju, 
Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za 
sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o strokovnem usposabljanju in 
preizkusu znanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o 
enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v vseh občinah 
ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na 
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol. 
Cilj je bil dosežen, saj smo pri opravljanju upravnih nalog na našem celotnem področju upoštevali veljavne predpise 
in postopke. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške 
ter investicije in investicijsko vzdrževanje in sicer tako, da je izvajanje upravnih in inšpekcijskih storitev zakonito in 
pravočasno. Letni cilj je tudi izvedba vseh planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje 
pogojev dela na MIRVO. Kot kazalec doseganja ciljev pa bo upoštevan obseg izvedbe le-teh na število zaposlenih v 
MIRVO. Z zakonito in gospodarno uporabo proračunskih sredstev je glavni cilj bil v celoti dosežen. 

400806001 - Plače 349.028 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za izdatke iz proračunske postavke Plače zaposlenih v MIRVO. Vključujejo načrtovane izdatke za plače in 
dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke 
zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, 
prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zaposlenih. V letu 2010 smo realizirali dve planirani jubilejni nagradi ob 10-letnici dela ter finančno 
solidarnostno pomoč ob daljši odsotnosti z dela. Dejavnost v okviru le-te proračunske postavke je bila v celoti 
realizirana in tako ni prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračuni predlogov pravic porabe sredstev so temeljili na dosedanjih zaposlitvah, planiranih novih zaposlitvah v letu 
2010 in prerazporeditvi dveh sodelavk iz občinske uprave k MIRVO. Za potrebe Mestne občine Velenje in ostali 
občin ustanoviteljic smo v letu 2010 zaposlili tri nove občinske redarje in komunalnega inšpektorja. 

400806002 - Pisarniški in splošni material in storitve 15.798 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila načrtovana za izdelavo tiskovin in obrazcev, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad 
veljavnimi predpisi. Prav tako so sredstva bila namenjena za najemnino stacionarnega radarja, pisarniški material, 
fotografske storitve, strokovno literaturo, vzdrževanje in nadgradnjo računalniškega programa »prekrškovni organ«, 
odvoz zapuščenih vozil, reprezentance, telefonske in poštne storitve za potrebe delovanja MIRVO. Predviden plan 
porabe sredstev v okviru proračunske postavke je bil v celoti realiziran. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Z vključevanjem novih občin k skupnemu organu občinske uprave ter novih zaposlitev se je povečala poraba 
sredstev, ki so namenjena za nakup pisarniškega materiala ter storitev. Ravno tako se je povečala poraba sredstev 
poštnih storitev saj smo v okviru medobčinskega redarstva v letu 2010 začeli uporabljati stacionarni radar, pri čemur 
je nastal strošek najemnine radarja, z uvedbo radarja pa se je povečala zaznava kršitev in s tem povezane poštne 
storitve. 



 

400806003 - Strokovno izobraževanje zaposlenih 2.138 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za strokovno izobraževanje novo zaposlenih občinskih redarjev po Pravilniku o pogojih 
za opravljanje nalog občinskega redarja, skladno z Zakonom o občinskem redarstvu. Sredstva so bila prav tako 
namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanje drugih zaposlenih javnih uslužbencev na MIRVO zaradi 
seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje z različnih področij. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračuni predlogov pravic porabe sredstev so temeljili na planiranih novih zaposlitvah v letu 2010, in obveznem 
strokovnem izobraževanju občinskih redarjev. 

400806004 - Službena potovanja 4.669 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za povračilo stroškov službenih potovanj in kilometrine za zaposlene javne uslužbence v 
MIRVO. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Zaradi novih zaposlitev treh občinskih redarjev in komunalnega inšpektorja so se povečali stroški v zvezi s 
službenimi potovanji. 

400806005 - Vzdrževanje službenih vozil 3.784 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje redarskega službenega vozila in kolesa z motorjem, gorivo ter 
zavarovanje in registracijo vozila ter kolesa z motorjem. V letu 2010 smo planirali kupiti novo vozilo, vendar z 
dobrim vzdrževanjem starega avtomobila in optimalno notranjo organizacijo le tega nismo realizirali. Zaradi tega je 
prišlo do razlike med sprejetim in realiziranim proračunom. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V letu 2010 so predvidevali povečano število preventivnih obhodov občinskih redarjev v občinah ustanoviteljicah in 
s tem večjo potrebo sredstev za gorivo, vzdrževanja avtomobila in potrebo po novem službenem avtomobilu. 

400806006 - Uniforme in službena obleka 6.388 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za nabavo službenih uniform za občinske redarje po Pravilniku o enotni uniformi, 
označbah in opremi občinskih redarjev, skladno po Zakonu o občinskem redarstvu, ter čiščenju le-teh. Ker je bil v 
letu 2010 sprejet Pravilnik o enotni uniformi in opremi občinskih redarjev, ki je vseboval prehodno določbo za 
uskladitev uniform v dveh leti, nismo zamenjali celotnih uniform, ampak le letno dopolnitev, se je zmanjšal strošek 
nakupa službenih uniform, kar je privedlo do razlike med sprejetimi in realiziranimi sredstvi porabe. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišča za izračun porabe sredstev so temeljila na planirani zamenjavi uniform po novem pravilniku, in nabava 
treh novih uniform za novo zaposlene občinske redarje. 

400806008 - Delovanje Komisije za nadzor dela medobčinskega inšpektorata
 154 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin, članom komisije za nadzor dela Medobčinskega inšpektorata. Ker ni 
bilo pritožb na delo Medobčinskega inšpektorata, ravno tako ni bilo posameznih sprememb zakonodaje, ki bi 
zahtevala sklic komisije, je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom. 



 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Komisija za nadzor dela Medobčinskega inšpektorata deluje po potrebi, odvisno od tekoče problematike. Izhodišča 
za izračun predloga porabe je temeljila na tej osnovi. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 9.646 € 

Opis realizacije podprograma 

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Nabava in vzdrževanje opreme, Vzdrževanje 
prostorov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, 
Zakon o javnih financah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o varovanju osebnih 
podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu okolja, Uredba o 
upravnem poslovanju, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev 
občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o strokovnem 
usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih 
redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v vseh 
občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo in vzdrževanje opreme, katero 
zaposleni za uspešno opravljanje delovnih nalog iz svojih področij dela potrebujejo, ter finančna sredstva, ki so 
potrebna za vzdrževanje prostorov in sicer tako, da je izvajanje upravnih in inšpekcijskih storitev zakonito in 
pravočasno. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo potrebne opreme za 
optimalno opravljanje zastavljenih upravnih nalog. Letni cilj je tudi izvedba vseh planiranih investicij in 
investicijskega vzdrževanja delovnih prostorov in s tem izboljšanje pogojev dela na MIRVO. 

400806009 - Nabava in vzdrževanje opreme 7.797 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bila namenjena za vzdrževanje (mobilni telefoni, kopirni stroj, tiskalniki, fotoaparati…) in nabavo opreme 
(kamera, fotoaparati, telefoni…) ki so potrebni za nemoteno opravljanje dela zaposlenih na MIRVO. Zagotavljanje 
sodobne informacijske in komunikacijske tehnike za nemoteno delo vseh zaposlenih na MIRVO. Predviden plan 
porabe sredstev v okviru proračunske postavke je bil v celoti realiziran. Obveznosti so poravnane v letu 2011. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračun pravice porabe je temeljil na potrebi za zamenjavo zastarele strojne in programske opreme s sodobno, 
posodabljanju komunikacijske opreme, povečanju zmogljivosti strežnika, vzdrževanje obstoječe strojne in 
programske opreme. 

400806010 - Vzdrževanje prostorov 1.850 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačevanje najemnine poslovnih prostorov na Kopališki 3, v Velenju, komunalnih in 
elektro storitev ter varovanju poslovnih prostorov MIRVO. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišče za izračun je bila predvidena letna poraba obratovalnih stroškov poslovnih prostorov MIRVO in manjša 
vzdrževalna dela v poslovnih prostorih (menjava žarnic, vtičnic…). 



 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 8.843 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 8.843 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program Aktivna politika zaposlovanja je vključeval sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest 
s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji je povečanje zaposljivosti na področju Mestne občine Velenje ter povečanje zaposljivosti 
dolgotrajno brezposelnih oseb. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 8.843 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogram se uvrščajo stroški za plače in druge stroške v zvezi z delom za zaposlene na programu javnih del. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

S učinkovito pomočjo pri administraciji na področju medobčinskega inšpektorata in zmanjšanja števila brezposelnih 
je bil cilj v celoti dosežen. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Glavni izvedbeni cilj je aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socializacija - socialna vključenost ter razvoj 
delovnih sposobnosti. Cilj je bil dosežen, saj se je javni delavec v obdobju opravljanja nalog po predpisanem 
programu seznanjal in izobraževal iz področja dela, ki ga je opravljala. Hkrati se je razvijala njegova delovna 
sposobnost in socialna vključenost v delovni sredini. 

400810001 - Javna dela - Medobčinski inšpektorat 8.843 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 smo imeli na MIRVO enega javna delavca, ki je v okviru programa javnih del z 100 % financiranjem 
Zavoda za zaposlovanje opravljal administrativne naloge in naloge na terenu (spremljanje stanja zbiralnic za ločene 
frakcije, spremljanje stanja zasedenosti parkirišč in štetja parkiranih vozil) iz področju redarstva in inšpekcije. 
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlenega javnega delavca iz programa 
javnih del. Porabljena sredstva so nam s strani Zavod za zaposlovanje bila nakazana drugo proračunsko postavko. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev je bila ocenjena za enega javnega delavca. 

4009 - URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA 
REGIJE 7 0 . 3 2 6  €  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 70.326 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Urad za 



 

okolje in prostor SAŠA regije je bil ustanovljen z namenom, da skupno rešuje vso problematiko urejanja prostora in 
varstva okolja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Velenje in SAŠA 
regije skladno z odlokom o ustanovitvi regijskega Urada za okolje in prostor SAŠA regije. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 70.326 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo Urada za okolje in prostor SAŠA regije. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je normalno delovanje ustanovljenega skupnega Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki bo 
upošteval vse začrtane naloge, ki mu jih predpisuje prostorska in okoljevarstvena zakonodaja. Dolgoročni cilj je 
upoštevati vse prostorske potrebe posameznih občin SAŠA regije in jim nuditi strokovno pomoč pri izdelavi 
strateških prostorskih načrtov (OPN) in OPPN, v duhu trajnostega razvoja vsake občine. 

06039001 - Administracija občinske uprave 64.730 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogramu so bili realizirani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, izdatki za pisarniški, splošni material in 
storitve, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za službena potovanja ter sretsva za odpravo 
nesorazmerij med osnovnimi plačami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Sredstva za plače so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, • Uredba o 
količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih 
organih, • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterih drugih prejemkov, • Zakon o davku na izplačane plače, • Zakon o javnih financah, • Zakon o lokalni 
samoupravi, • Zakon o zavodih, • Zakon o javnih uslužbencih, • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, • 
Zakon o financiranju občin, • Zakon o izvrševanju proračuna RS, • Zakon o delovnih razmerjih, • Zakon o javnih 
naročilih, • Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, • Uredba o upravnem poslovanju • Zakon o splošnem 
upravnem postopku, • Zakon o varovanju osebnih podatkov, • Občinski odloki, interni akti in pravilniki. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na 
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To je bilo zagotavljano z vzpostavitvijo sistema notranjih 
kontrol. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in zakonsko predpisanih obveznosti. To 
je bilo zagotovljeno z nadaljevanjem in krepitvijo sistema notranje kontrole. 

400906001 - Plače 63.687 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije so bila planirana in realizirana za 
pet zaposlenih upravnih delavcev (stanje koncem leta 2010). Predvidena je bila dodatna zaposlitev enega sodelavca 
v letu 2010, kar smo realizirali v sredini leta 2010. Sredstva predvidena za plače zaposlenih so bila usklajena z 
merili za izdelavo proračuna občin, ki jih je posredovalo pristojno Ministrsvo za finance RS. Sredstva predvidena v 
proračunu za leto 2010 so bila v celoti namenjena plačam, regresu za letni dopust, povračilom in nadomestilom, 
sredstvom za delovno uspešnost, sredstvom za nadurno delo, drugim izdatkom zaposlenih, prispevkom za 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, prispevkom za zaposlovanje, prispevkom za starševsko 
varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje in za davek na izplačane plače zaposlenih v 
Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Realizacija v letu 2010 je znašala 63.686,91 €. 



 

400906002 - Pisarniški in splošni material in storitve 228 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so bila sredstva namenjena za nabavo pisarniškega materiala, splošnega materiala ter ostale storitve, 
ki so potrebne za normalno opravljanje dela v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Realizacija je bila v letu 
2010 v višini 227,85 €. Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ni bilo predvidenih sredstev v 
proračunu SAŠA regije za leto 2010. 

400906003 - Strokovno izobraževanje zaposlenih 344 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo kotizacij in ostalih stroškov strokovnih izobraževanj zaposlenih v UOP SAŠA 
regije. Zaposleni so se v glavnem udeleževali strokovnih posvetov v Sloveniji s področja urejanja prostora varstva 
okolja in geoinformacijskih baz podatkov. Sredstva v višini 344,45 € so bila porabljena za stroške strokovnega 
izobraževanja zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. 

400906004 - Službena potovanja 471 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov službenih potovanj zaposlenih (kilometrine in drugi stroški službenih 
potovanj). 

400906009 - Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so bila namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami zaposlenih, kot to 
zahtevajo zakonska določila. Na tej postavki ni bilo porabljenih nobenih sredstev. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 5.596 € 

Opis realizacije podprograma 

V podprogramu so bili načrtovani izdatki za nabavo programske in strojne opreme potrebne za delo v Uradu za 
okolje in prostor SAŠA regije. Realizacija na tej postavki je znašala 5.596,00 €. Sredstva so bila porabljena za nakup 
mobilnih telefonov in novih računalnikov za zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male 
vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na 
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To je bilo zagotavljano z vzpostavitvijo sistema notranjih 
kontrol. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ter ustanovitev geoinformacijskega centra 
SAŠA regije. Kazalec je sprejetje odloka o ustanovitvi GIC SAŠA regije, ki bo predvidoma sprejet v letu 2011. 

400906007 - Nabava in vzdrževanje opreme 5.596 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme zaposlenih v Uradu za okolje in 
prostor. Predvidena je bila tudi nabava dodatnih programov za vzpostavitev geoinformacijskega centra SAŠA regije, 
kar pa v letu 2010 ni bilo realizirano. Sredstva so bila porabljena za nakup mobilnih telefonov in novih računalnikov 
za zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.  
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1000-0101-001 - Delovanje skupin članov sveta 4.687 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bil zagotavljati materialne pogoje za delovanje skupin članov sveta. Cilj projekta pa je bil 
zagotoviti čim boljšo opremljenost skupin članov sveta, predvsem z računalniško opremo, ki omogoča čim 
kvalitetnejše opravljanje svetniške funkcije. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Vsako leto se za delovanje skupin članov sveta zagotavljajo določena sredstva za nakup opreme. Pretežni del 
sredstev je namenjen nakupu računalniške opreme. V letu 2010 je bilo za nakup opreme svetniškim skupinam 
porabljenih 4.687 EUR. V prihodnjih letih se predvideva za nakup opreme svetniškim skupinam najmanj 7.000 EUR 
oziroma toliko kolikor bodo izkazale potrebe svetniške skupine. 

1000-0602-001 - Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti 2.276 € 

Namen in cilj projekta 

Namen izvajanja projekta je stabilno zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetov krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 je bilo nabavljeno pohištvo za KS Paka v obnovljenih novih prostorih. 

1000-0802-001 - Sosvet za izboljšanje varnosti občanov 500 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bil zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje Sosveta za izboljšanje varnosti občanov. Cilj 
projekta pa je bil izboljšanje varnosti občanov z izvajanjem aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila 
kriminalnih dejanj. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Realizirana sredstva predstavljajo nakup mobilnega telefona za sprejem klic v sili, nakup večnamenskega tiskalnika, 
monitorja in dvd predvajalnika, vsa oprema je v upravljanju Policijske postaje Velenje za izvajanje preventivne 
dejavnosti preprečevanja kriminala. Tudi v prihodnjih letih bomo izvajali projekt, katerih aktivnosti bodo prispevale 
k zmanjševanju števila kriminalnih dejanj. 

4001-0302-001 - Mednarodni projekti 2.272 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske 
razpise oz. se v njih vključujemo. Za projekte, ki jih začnemo izvajati tekom leta, odpremo nove proračunske 
postavke ter nove projekte v NRP in nanje prerazporedimo sredstva iz te proračunske postavke. Sredstva na tej 
proračunski postavki so bila realizirana za udeležbo na mednarodnih konferencah 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Za projekta BICY in GUTS, ki sta se začela izvajati v letu 2010, smo v skladu s predpisi odprli novi proračunski 
postavki in nanju prerazporedili sredstva iz te proračunske postavke. Sredstva na tej proračunski postavki so bila v 
letu 2010 realizirana za udeležbo na mednarodnih konferencah. V prihodnjih letih so sredstva pravtako namenjena 
za priprave in prijave projektov na evropske programe ter njihovo izvajanje, v letu 2010 smo dobili odobrenih 7 
projektov, ki se bodo začeli izvajati v letu 2011. 

4001-0402-001 - E - občina 21.172 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bil informatizacija Mestne občine Velenje, tako občinske uprave kot neprofitnih organizacij in 
občanov. Cilj projekta je bil omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega dostopa do 
interneta, približati storitve občinske uprave, predvsem elektronsko in tako povezati občane in organizacije z 



 

  

občinsko upravo ter doseči hitrejšo, transparentno in popolno obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine 
Velenje, tako občinske uprave, kot župana, podžupanov, mestnega sveta in njegovih organov. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila namenjena za nadgradnjo in vzdrževanje novega in obstoječega WIFI omrežja v višini 14.194 eur, 
vzdrževanje in nadgradnja programa Second Life v višini 8.126 eur, naročnine in priključnine za WiFi mesto v 
višini 1.117 eur, vzdrževanje WiFi Paški Kozjak in WiFi točke v Cirkovcah. Postavitev in aktiviranje panoramske 
kamere v vrednosti 3.140 eur. 

4001-0403-001 - Vzdrževanje objektov KS 143.361 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bil vzdrževanje objektov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Cilj porabe predvidenih sredstev 
je vzpostavitev čim kvalitetnejših prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, predvsem 
pa slediti energetski učinkovitosti objektov. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 smo zaključili z obnovo prostorov v KS Paka, pripravila se je razpisna dokumentacija za objavo razpisa 
za projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo večnamenskega objekta v KS Podkraj. Javni 
razpis je bil zaključen v januarju 2010, projektiranje se izvaja. Tudi v prihodnjih letih bomo namenjali sredstva za 
izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, predvsem pa bomo sledili 
energetski učinkovitosti objektov. 

4001-0403-002 - Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov 39.420 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje 
občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev 
njihovega propadanja in doseči čim večjo energetsko učinkovitost objektov. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 so bila sredstva namenjena za sanacijo sanitarij v kleti Šaleške 19 a 23.760 €, sanacijo ogrevanja, 
sanacijo električnih inštalacij in ureditev knaufa v mansardi Starega trga 19 15.660 €. Tudi v prihodnji letih bomo 
obnavljali objekte v lasti MO Velenje, da bo ohranjena njihova funkcionalnost. 

4001-0603-001 - Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme  
36.742 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je zagotavljanje programske opreme delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj 
informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj 
prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje 
navedeni cilj. Ker je današnjem času na internetu vedno več škodljivih vsebin (virusi, trojanski konji, hekerji) so 
grožnje za izgubo podatkov ali izdajanje zaupnih informacij vedno možne. S tem projektom želim tudi doseči cilj 
večje varnosti informacijskega sistema in vzpostaviti dodaten programski del, ki bo omogočal dodaten nadzor 
pretoka naših podatkov po medmrežju. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila namenjena za nakup licenc, nakup, nadgradnje in namestitve programske opreme (program za 
vodenje stanovanj, finančno poslovanje, dokumentno poslovanje, vodenje pogodb, program za potne naloge, 
program za vodenje odsotnosti, vzpostavitev in delovanje SMS obveščanja o delovanju poštnega strežnika MOV, 
antivirusna licenca, oprema za vzpostavitev WIFI omrežja v območju južnega dela velenjskega jezera, Pesja in 
Sončnega parka, nadgradnja specialnih aplikacij kot je SharePoint Team Server, postavitev virtualnega sveta 
Velenje skozi čas, podaljšanje programske opreme - VMWare. Zaradi varčevanja smo obnavljali, nadgrajevali in 
kupili le zelo nujno potrebno programsko opremo. 

4001-0603-002 - Počitniške kapacitete 5.541 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je vzdrževanje objektov ter nakup opreme v počitniških kapacitetah MOV. Cilj projekta je 
ohranjanje funkcionalnosti objektov in preprečitev njihovega propadanja. 



 

  

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila namenjena za nakup pohištva v Počitniškem domu v Portorožu. Še naprej bomo ohranjali 
funkcionalnost objekta in izvajali najnujnejša vzdrževalna dela. 

4001-0603-003 - Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1 2.122 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Titov trg 1. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta in 
energetsko učinkovitost objekta. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila namenjena za obnovo predelnih sten. Zaradi varčevanja nismo naročili obnove sejne dvorane, 
projekt obnove sejne dvorane bo plačan v letu 2011, račun za postavitev sončne elektrarne pa je bil prejet v letu 
2011. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za izboljšanje funkcionalnosti objekta in energetsko učinkovitost. 

4001-0603-004 - Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme 60.480 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je nakup strojne računalniške opreme. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi 
občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam 
občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške opreme. Oprema, ki smo jo kupili zajema nakup 
strežniške opreme: strežnike, podatkovna polja, pomnilnike, omrežno stikalo, elektroenergetska zaščita, nakup 
računalniške opreme (30 kosov namiznih računalnikov, 5 LCD monitorjev, drobni računalniški material, 2 kosa 
optičnega čitalca, led projektor, 2 grafični postaji, 10 prenosnih računalnikov), oprema za predvajanje in snemanje 
dogodkov iz sejne dvorane, popravilo in nakup barvnega kopirnega stroja. Vzpostavitev informacijskega okolja in 
nakup strojne opreme za dve delovni mesti v za vzpostavitev delovanja mestne blagajne. Vzpostavitev ožičenja v 
prostorih TIC-a. Priprava in prilagoditev opreme za nadgradnjo na okolje Windows7. Izvedba konference 
partnerskih mest. 

4001-0603-005 - Nabava in vzdrževanje druge opreme 31.165 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je nabava pohištva in drugih manjših osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave. Cilj 
projekta je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila namenjena za nakup rabljenega pohištva Davčnega urada Velenje, nabavo pisarniških stolov, nakup 
prenosnih telefonov, ureditev otroškega kotička v avli, nakup predalnikov za mestno blagajno in drugih manjših 
osnovnih sredstev. Zaradi varčevanje nismo nabavili novega službenega vozila. Še naprej bomo skrbeli za nakup 
opreme, ki bo omogočal učinkovito delovanje občinske uprave. 

4001-0603-006 - Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta in 
energetsko učinkovitost objekta. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Iz tega naslova ni bilo porabljenih sredstev za investicijsko vzdrževanje, zaradi varčevanja smo izvajali le nujna 
vzdrževalna dela. Tudi v prihodnjem obdobju bomo izvajali le nujna vzdrževalna dela. 

4001-0703-001 - Civilna zaščita 3.530 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je opremljanje članov enot sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter 
nakup opreme za potrebe sistema ZiR. Cilj projekta je učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah. 



 

  

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 so bila sredstva namenjena društvom pri sofinanciranju nakupa zaščitno reševalne opreme, za nakup 
osebne in skupne opreme pripadnikov Civilne zaščite. V letih 2010 do 2012 je predviden nakup opreme za člane 
sektorskih štabov z osebno in zaščitno opremo v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 
za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite in vsakoletnim 
programom štaba CZ MO Velenje. Zaradi pogostega koriščenja vojaških šotorov so ponjave v izredno slabem 
stanju, zato bomo le te v naslednjih letih postopoma zamenjali z novimi. Del sredstev pa bo namenjen tudi za 
vzdrževanje zaklonišč. Služba za ožje dele občine ter zaščito in reševanje potrebuje za uspešno delovanje ob 
izrednih dogodkih vozilo, ki je namenjeno za najzahtevnejše terene (4x4), ter za prevoz tehnično reševalne opreme. 
V ta namen se bo v letu 2011 kupilp vozilo »pick up«. 

4001-0703-002 - Sredstva zvez 1.677 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je nakup ročnih postaj za sistem zvez ZARE. Cilj projekta je vzpostaviti učinkovito delovanje 
sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in zagotoviti ustrezen sistem zvez ZARE. V ta 
namen je potrebno stare postaje v sistemu zamenjati z novimi, saj je vzdrževanje obstoječih predrago. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 so bila sredstva namenjena za nakup dveh ročnih digitalnih radijskih postaj za potrebe CZ. V letih 2010 
– 2012 je namenjenih po 1.650 EUR letno za nakup dveh ročnih radijskih postaj za potrebe Civilne zaščite. 

4001-0703-003 - Civilna obramba 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen in cilj projekta je zagotavljanje pogojev in učinkovitega delovanja civilne obrambe v primeru vojne. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 ni bilo porabe. Višina porabe je bila določena minimalno, le v toliko, da je proračunska postavka odprta 
in bi se aktivirala v primeru izrednih dogodkov. V letih 2010 do 2012 je namenjenih po 100 EUR proračunskih 
sredstev za nakup opreme za potrebe delovanja Civilne obrambe. 

4001-0703-006 - Nakup gasilskih vozil 20.870 € 

Namen in cilj projekta 

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, s sprejeto 
kategorizacijo prostovoljnih gasilskih društev v MO Velenje in v skladu z dolgoročnim programom nabave gasilskih 
vozil, je namen projekta nabava specialnih orodnih gasilskih vozil za potrebe PGD. Cilj projekta je učinkovito 
izvajanje gasilske službe. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 so bila sredstva v višini 20.840 € namenjena za sofinanciranje nabave nabave tehničnega vozila v PGD 
Velenje. V letu 2011 in 2012 se sofinancira nabava tehničnega vozila za PGD Velenje. 

4001-0703-007 - Vzdrževanje gasilskih domov 26.349 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je vzdrževanje in obnova gasilskih domov. Cilj projekta je izboljšanje pogojev dela gasilcev in s 
tem gasilske službe. Pri pripravi načrtov smo sledili ciljem, ki so določeni na podlagi potreb, da se prepreči 
propadanje objektov in da se sledi energetski učinkovitosti objektov. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnove gasilskih domov. V letu 2010 smo sofinancirali obnovo v PGD 
Škale, PGD Bevče, PGD Šalek in PGD Šentilj. V PGD Škale smo sofinancirali sanacijo skupnih prostorov, v PGD 
Bevče smo sofinancirali izvedbo toplotno izolirane fasade, v PGD Šalek smo obnovili toplotno podpostajo in v PGD 
Šentilj sofinancirali zamenjavo stavbnega pohištva. V prihodnjih letih bomo za obnovo in vzdrževanje gasilskih 
domov vsako leto namenjali sredstva. 



 

  

4001-0703-008 - Nakup gasilske opreme 27.373 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je nakup skupne in osebne zaščitne reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih 
enot ter izolirnih dihalnih aparatov ter druge opreme. Cilja projekta je doseči večjo varnost za operativne gasilce pri 
opravljanju gasilske službe. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je nadaljevala 
nabava skupne in osebne zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih 
letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 70-80 % gasilcev 
po kategorizaciji. V letu 2010 smo nabavili osebno zaščitno opremo (zaščitna obleke, čelade, čevlji, rokavice) in 
izolirnih dihalnih aparatov, ki so danes najbolj potreben kos skupne zaščitno-reševalne opreme. Kupili smo tovorno 
prikolico in jo opremili z opremo za črpanje vode (potopna črpalka in cevi). Prikolica je nabavljena kot skupna 
oprema vsem PGD in se nahaja v PGD Škale. Z opremljanjem operativnih gasilskih enot bomo nadaljevali tudi v 
prihodnjih letih. 

4001-1206-002 – Inteligentna energija za Evropo – Lokalna energetska 
agencija 36.575 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta oz. Zavoda KSSENA je vodenje energetskega managementa v Mestni občini Velenje. Cilj projekta 
je zmanjšanje emisij in izpustov CO2, zmanjšanje rabe energije ter promocija obnovljivih virov energije (OVE) in 
učinkovite rabe energije (URE). 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V skladu s podpisano pogodbo smo v letu 2010 sofinancirali delovanje Zavoda KSSENA, sofinanciranje pa je 
predvideno tudi v prihodnjih letih.   

4001-1206-004 - LIFE + Sončni park 0 € 

Namen in cilj projekta 

Glavni namen in cilj projekta je zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in posledično zmanjšati vpliv le-teh na okolje, 
povečati delež pridobivanja energije iz sonca ter povečati osveščanje prebivalcev o obnovljivih virih energije. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt Sončni park smo že v letu 2008 prijavili za sofinanciranje v okviru programa LIFE +, vendar projekt ni bil 
odobren. Ponovno smo ga v letu 2009 prijavili na program Centralna Evropa, kjer je bil zavrnjen. Projekt bomo ob 
primernem razpisu prijavili ponovno. 

4001-1206-005 - GUTS - Green Urban Transport Systems 3.645 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta GUTS (Green Urban Transport Systems) je razvoj konkretnih institucionalnih, finančnih in 
tehnoloških smernic za razvoj in uvedbo trajnostnega javnega transporta za mala in srednje velika mesta Srednje 
Evrope. Promet je namreč glavni vir onesnaženosti okolja in velik porabnik energije, hkrati pa je tudi odločilen 
dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših javnih prometnih sistemov zato igra neposredno 
vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva pa tudi h kakovosti okolja kot celote. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Celotna vrednost projekta je 2.052.215,00 EUR. Vrednost deleža MO Velenje znaša 177.490,00 EUR. MO Velenje 
ta delež sofinancira v višini petnajstih odstotkov, kar znaša 26.623,50 EUR. Partnerji v projektu GUTS poleg MO 
Velenje so: Mestna občina Sopron (Madžarska), pokrajina Ferrara (Italija), Center odličnosti za obnovljive vire 
energije (OVE), učinkovito rabo energije (URE) ter okolje (Dunaj, Avstrija), Raziskovalni inštitut za ceste in 
mostove (Varšava, Poljska), Civilna iniciativa »NO GRAVITY« (Bratislava, Slovaška), Transportno podjetje KV 
(Karlowy Vary, Češka) in Lokalna Transportna Agencija (Ferrara, Italija). Projekt GUTS traja od marca 2010 do 
februarja 2013. V okviru projekta smo v letu 2010 povečali ozaveščenost in sodelovanje na strani lokalnega 
transportnega sektorja, povečali javno-zasebno sodelovanje in povečali izmenjavo izkušenj na meddržavnem nivoju. 
Z aktivnostmi pri projektu GUTS pa bomo v prihodnjih letih razvili akcijski načrt uvedbe ekološkega javnega 
prometa, ki bo upošteval lokalne danosti, specifike ter finančne možnosti. 



 

  

4001-1402-002 - Poslovna cona Rudarski dom 60.002 € 

Namen in cilj projekta 

Namen celotnega projekta je vzpostaviti prostorske in druge pogoje za razvoj in spodbujanje podjetništva v mestu. 
Cilj projekta je urediti prostore za potrebe novih mladih inkubiranih podjetij. S projektom želimo ustvariti 
tehnološko in ekonomsko platformo za prestrukturiranje podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in 
programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest ter razviti podjetniško prijazno podporno 
okolje in podjetniško kulturo. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je bil odobren v letu 2007, zaključil pa se je v letu 2010. S projektom smo pridobili dodatnih 1.169,43 m2 
poslovnih prostorov na Koroški 37 ter pripadajoča funkcionalna zemljišča v izmeri 1020 m2, namenjenih 
inkubiranim podjetjem. Prostore smo oddali v najem SAŠA Inkubatorju. Projekt je bil sofinanciran iz Operativnega 
programa krepitve regionalnih potencialov, ukrepa Razvoj regij v višini do 85 % upravičenih stroškov. Celotna 
vrednost projekta je znašala 1.012.229,01 EUR, od tega je Evropski sklad za regionalni razvoj sofinanciral projekt v 
višini 787.202,71 EUR (v letu 2010 smo prejeli 57.686,58 EUR, ostalo v preteklih letih), Mestna občina Velenje pa 
225.026,30 EUR . 

4001-1402-003 - Razširitev Poslovna cona Rudarski dom 178.919 € 

Namen in cilj projekta 

Namen celotnega projekta je nadgradnja oz. razširitev projekta PC Rudarski dom z dodatnimi površinami. Cilj 
projekta je urediti prostore za potrebe novih mladih inkubiranih podjetij. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2008 je MOV uspela pridobiti še sofinanciranje odkupa preostalega dela hale oz. objekta »M club«, da bo 
lahko celovito uredila prostore za potrebe podjetij. Projekt traja od leta 2008 do leta 2011. Gre za sofinanciranje iz 3. 
javnega razpisa za Razvoj regij. Celotna vrednost projekta je 1.149.925 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni 
razvoj sofinancira projekt v višini do 833.894 EUR. Do vključno z letom 2010 smo od SVLR-ja prejeli 495.274 
EUR (v letu 2010 120.600 EUR), preostali del pa se prenese v leto 2011. 

4001-1402-004 - FREE 53.546 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta FREE – From Research to Enterprise, sofinanciranega s strani Programa teritorialnega sodelovanja 
na področju Srednje Evrope, je povezovanja razvojno – raziskovalne sfere, ki deluje v okviru izobražavalnih 
inštitucij, z gospodarstvom. Cilj projekta je nastanek novih, inovativnih, R&R naravnanih podjetij. Aktivnosti 
projekta bodo omogočale aktivno povezovanje in prehajanje ljudi in znanj iz fakultet v industrijo. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Celotna vrednost projekta je 1.832.310 EUR. Vrednost deleža MO Velenje znaša 229.675,00 EUR, s strani EU 
sofinancirano 85% (195.223,75 EUR). Projekt traja 36 mesecev – od novembra 2008, do oktobra 2011. Vodilni 
partner je Univerza v Debrecenu (Madžarska), ostali partnerji ob MO Velenje pa so TehnoCenter Univerze v 
Mariboru d.o.o., Centuria RIT (ITALIJA), Amitié (ITALIJA), Public Corporation for Brownfield Regeneration 
Klimentovska a.s. (ČEŠKA), Wroclaw University of Technology, Wroclaw Centre for Technology Transfer 
(POLJSKA). V okviru projekta smo v letu 2010 izdelali srednjeevropski web register R&R, v letu 2011 pa bomo 
vzpostavili mednarodno mrežo »mediatorjev inovativnosti«. 

4001-1403-001 - BICY - Cities and Regions of Bicycles 5.997 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta BICY - Cities and Regions of Bicycles, ki ga izvajamo v okviru Programa teritorialnega 
sodelovanja na področju Srednje Evrope, je razvoj celostnega in trajnostnega načrtovanja kolesarske politike v 
urbanih območjih. Cilj je, da z razvojem nove kolesarsko - turistične infrastrukture dosežemo dvig atraktivnosti 
mesta in njegove okolice, boljše povezovanje turistične in športne ponudbe, promocijo kraja ter dvig kvalitete 
bivanja prebivalstva v mestih. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Celotna vrednost projekta je 2.061 213,75 EUR. Vrednost deleža MO Velenje znaša 181.414,00 EUR. MO Velenje 
ta delež sofinancira v višini petnajstih odstotkov, kar znaša 27.212,00 EUR. Projekt traja 36 mesecev, od konca 
februarja 2010 do januarja 2013. MO Velenje v projektu BICY sodeluje z naslednjimi partnerji: vodilni partner - 
provinca Ferrara (Italija), provinca Ravenna (Italija), Univerza v Bologni (DISTART) - Inštitut za transportni 



 

  

inženiring (Italija), regija Košice (Slovaška), Mestna občina Budaors (Madžarska), Regionalni razvojni center Koper 
(Slovenija), FGM - Inštitut za raziskave mobilnosti (Gradec, Avstrija), BICYCLE - Kolesarski klub (Gradec, 
Avstrija), Evropska razvojna agencija CR (Praga, Češka) in Europa Programme Centre (Erfurt, Nemčija. V okviru 
projekta se je v letu 2010 izdelala potrebna dokumentacija ter študije s področja razvoja kolesarstva z namenom 
implementacije nove kolesarsko - turistične infrastrukture (v letih 2011 in 2012), za dvig kvalitete bivanja 
prebivalstva v mestu in dvig atraktivnosti ter promocijo kraja, kot kolesarjem prijaznega mesta. 

4001-1505-002 - Krajinski park Paški Kozjak 0 € 

Namen in cilj projekta 

Cilj projekta je vzpostaviti Krajinski park Paški Kozjak, katerega osnovni namen bo varstvo narave ter razvoj eko 
turistične cone. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Glede na naravno geografsko regionalizacijo je zastavljen projekt Krajinski park kot dodana vrednost eko turistične 
cone na Slovenski strani umeščen v področje konjiškega in velenjskega hribovja s Paškim Kozjakom ter tremi 
kazalniki: Stenico, Kislico in vsekakor Konjiško goro. Do odločitve o vzpostavitvi parka še ni prišlo, saj 
vzpostavitev prinaša določene omejitve v rabi prostora. 

4001-1606-001 - Greenkeys PLUS 0 € 

Namen in cilj projekta 

Cilj projekta GreenkeysPLUS je bil priprava študij mest, ki bodo gradila v smeri večjega poudarka na razumevanju 
in reševanju konfliktov in problemov v okviru odprtega prostora stanovanjskih območij, ki predstavljajo eno 
ključnih sestavin bivalne kvalitete mest in njihovega trajnostnega razvoja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt GK+, ki se je prijavljal na program Centralna Evropa ni bil odobren in posledično ni prišlo do realizacije. 

4001-1802-001 - Projekt Klasirnica 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je priprava temeljnih izhodišč za obnovo in adaptacijo objekta ter pridobitev potrebne tehnične 
dokumentacije. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je bil prijavljen na Norveški finančni mehanizem, vendar ni bil odobren, tako da tudi ni bilo predvidene 
realizacije. 

4001-1802-003 - Prenova mestnih jeder 7.308 € 

Namen in cilj projekta 

Postavka zajema podrtje obeh objektov Ljubljanska 2 in Stari trg 17 Velenje ter gradnja novega na lokaciji prejšnjih 
dveh.. Cilj je pridobitev novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov z zadostnim številom parkirnimih mest na 
tej lokaciji. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekti za podrtje so pripravljeni, čakamo spremembo zazidave Staro Velenje. 

4001-1802-004 - Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - I. faza
 678.637 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je revitalizacija objekta kulturne dediščine. Cilj projekta je pridobitev 624 m2 novih prostorov. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2007 je MOV dobila odobren projekt, ki smo ga prijavili na drugi javni razpis za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi«. Zaradi nepredvidenih okoliščin ob pričetku izvajanja gradbenih del na objektu, je 
prišlo do spremembe terminskega plana in porabe ter povračila sredstev. V okviru I. faze se je opravil nakup 
objekta, izdelala projektna dokumentacija. Izvedla se je adaptacija pritličja in prvega nadstropja objekta, kateri je 
sledila nabava in montaža opreme. Projekt je sofinanciran iz Operativnega programa krepitve regionalnih 
potencialov, ukrepa Razvoj regij v višini do 85 % upravičenih stroškov. V letu 2009 smo zaprosili SVLR za prenos 



 

  

preostanka sredstev sofinanciranja iz leta 2009 v višini 12.046,28 v leto 2010. Del lastnih sredstev smo dobili 
povrnjenih tudi iz naslova zakona o financiranju občin. V letu 2010 je bil objekt adaptiran in pridobljeno 
pravnomočno uporabno dovljenje. Predvidene dejavnosti se bodo izvajale v letu 2011. 

4001-1802-005 - Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - II. faza
 464.464 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je nadgradnja I. faze projekta Vila Bianca in revitalizacija objekta javne turistične infrastrukture. 
Cilj projekta je pridobitev dodatnih 457 m2 novih prostorov. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2008 je MOV dobila odobreno drugo fazo projekta, ki smo ga prijavili v okviru tretjega javnega razpisa na 
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. V okviru II. faze se je revitaliziralo drugo nadstropje in 
mansarda objekta. Zaradi spremembe dinamike izvajanja prve faze revitalizacije objekta, je prišlo tudi do 
spremembe dinamike v okviru druge faze. Zaključek investicije in oprema prostorov je bil zaključen. Projekt je 
sofinanciran iz Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov, ukrepa Razvoj regij v višini do 85 % 
upravičenih stroškov. V letu 2010 je bil objekt adaptiran in pridobljeno pravnomočno uporabno dovljenje. 
Predvidene dejavnosti se bodo izvajale v letu 2011. 

4001-1802-006 - ReNewTown 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je promocija socialističnih mest. Cilj projekta je vzpostavitev centra za obiskovalce, izdelava 
arhitekturnega vodnika in krajši dokumentarni film o nastanku Velenja in dediščini iz obdobja nastanka mesta. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt ReNewTown se je v začetku leta 2009 prijavljal na program Centralna Evropa. Projekt ni bil odobren, zato 
tudi ni bilo odhodkov v letu 2010. Smo pa v letu 2010 še enkrat prijavili projekt na ponovni razpis programa 
Centralna Evropa. Projekt je bil odobren in se bo začel izvajati v letu 2011. 

4001-1802-007 - CUSTODES 10.499 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta CUSTODES – Cultural Sites and Tourism: Development of European Strategies, sofinanciranega s 
strani Programa teritorialnega sodelovanja na področju Srednje Evrope, je razvoj manj znanih turističnih destinacij, 
kamor Velenje z »dolino gradov«, kot še ne izkoriščenim potencialom zagotovo sodi. Cilj projekta je izdelava 
lokalnih turističnih strategij, razvoj novih turističnih destinacij in IKT orodij za podporo manj obiskanim 
destinacijam. V okviru projekta bomo vzpostavili vsaj eno pilotno območje – novo turistično točko, izbrano kot 
najprimernejšo v okviru izdelane analize. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Celotna vrednost projekta je 1.615.000 EUR. Vrednost deleža MO Velenje znaša 240.000 EUR, s strani EU 
sofinancirano 85% (204.000 EUR). Projekt traja 30 mesecev – od decembra 2008, do maja 2011. Vodilni partner 
projekta je Provinca Rimini (Italija), ostali partnerji ob MO Velenje pa so IPAK - Inštitut za simbolno analizo in 
razvoj informacijskih tehnologij, Amitié (ITALIJA), Kujawsko-Pomorskie vojvodstvo (POLJSKA) International 
Centre for Information Management Systems and Services (POLJSKA), Cross Czech a.s. (ČEŠKA). V okviru 
projekta smo v letih 2009, 2010 izdelali analizo turističnih potencialov, razvili skupno strategijo razvoja turističnih 
destinacij, v letu 2011 pa bomo implementirali nove turistične točke. 

4001-1803-002 - Keramični center 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bila vzpostavitev centra za keramiko, ki bi vseboval izobraževalne, motivacijske, ekonomske, 
oblikovalske ter povezovalne vsebine. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt Keramični center je bil v oktobru leta 2008 prijavljen na program čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška. 
Poleti 2009 smo prejeli odgovor, da je bil projekt zavrnjen, tako da do planirane realizacije ni prišlo. 



 

  

4002-0403-001 - Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori 0 € 

Namen in cilj projekta 

Grilova domačija v Vinski Gori je objekt kulturne dediščine, v lasti in upravljanju MO Velenje. Objekt je bil 
prenovljen. Sredstva (iz te postavke) so namenjena za vzdrževanje objekta kulturne dediščine (Grilove domačije), 
nabavo materiala za vzdrževanje okolice ter za plačilo, komunalnih storitev, elektrike in grobnine. Grilova domačija 
v Vinski Gori je objekt kulturne dediščine, v lasti in upravljanju MO Velenje. S tem bo omogočeno normalno 
delovanje turistične točke, ki bo pomembno popestrila ponudbo mesta in okolice. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Vsako leto se za vzdrževanje objekta zagotavljajo določena sredstva za nabavo materiala vzdrževanje okolice ter za 
plačilo komunalnih storitev, elektrike in grobnine. 

4002-1207-001 - Naložbe - oskrba s toplotno energijo 1.291.616 € 

Namen in cilj projekta 

S spremembo Računovodskih standardov SRS 35 je prešla v upravljanje  MOV komunalna infrstruktura, ki se 
nanaša na oskrbo s toplotno energijo. S to infrastrukturo je v preteklosti upravljala KPV d.o.o.. Obstoječo 
infrastrukturo je potrebno vzdrževati. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva za oskrbo s toplotno energijo so bila v skladu s Pogodbo o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje 
gospodarskih javnih služb porabljena za vzdrževanje komunalne infastrukture na območju MOV, O. Šoštanj in O. 
Šmartno ob Paki. 

4002-1302-001 – Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, itd. 
 1.942 € 

Namen in cilj projekta 

Tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte je potrebno pričeti pripravljati vsaj dve do tri leta 
prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni. Omeniti je 
potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo 
projekti slediti.  Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih ima Mestna občina Velenje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila namenjena pridobitvi ali sofinanciranju pridobitve tehnične in investicijske dokumentacije za 
posamezne projekte. 

4002-1302-003 - LC 450 110 Konovo - Šenbric - Šmartinske Cirkovce 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je rekonstruirati makadamski odsek lokalne ceste. Cilj projekta je zagotoviti izboljšane vozne 
lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva v letu 2010 so bila planirana za pridobitev minimalne tehnične dokumentacije za asfaltiranje 
makadamskega odseka ceste od Šenbrica do Šmartinskih Cirkovc. V letu 2009 je bila podpisana nova koncesija za 
vzdrževanje cest, v sklopu kater bo moral izbrani koncesionar ali obnoviti, ali sanirati ali asfaltirati vse lokalne ceste 
(LC) in javne poti (JP) v občini. Zato potrebe za porabo sredstev ni bilo in sredstva niso bila porabljena. 

4002-1302-004 - Cesta talcev - ukinitev proge čez cesto 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je ukiniti nivojsko križanje ceste in železnice tako, da se preuredi železniška postaja Velenje in 
izvlečni tir prestavi v smer proti zahodu. Cilj projekta je odpraviti nevarno in prometno tehnično neustrezno križanje 
ceste in železnice. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Izdelana idejna zasnova preureditve železniške postaje. V letu 2010 pridobiti projekt za izvedbo in ukiniti nivojski 
prehod v leti 2011 in 2012. 



 

  

4002-1302-006 - Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je v sklopu urejanja cest v Starem Velenju dograditi hodnike za pešce. Cilj projekta je izboljšanje 
prometne varnosti. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V izdelavi so spremembe ureditvenega načrta, ki bodo podlaga za realizacijo projekta. 

4002-1302-007 - Prešernova cesta - sanacija 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sanacija ceste, od Rudarske sodišča je potrebna zaradi dotrajanosti, hkrati pa bomo pridobili nova parkirišča med 
cesto in reko Paka. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Za cesto in parkirišča so v pripravi projekti, cesta pa bo predvidoma obnovljena v letu 2011. 

4002-1302-010 - LC 450 060 Gorica - Bevče 4.465 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je rekonstrukcija/obnova lokalne ceste. Cilj projekta je izboljšanje voznih lastnosti in zmanjšanje 
sredstev za redno vzdrževanje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila planirana za obnovo LC 450 060 Gorica - Bevče. Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe za 
vzdrževanje in obnovo cest vseh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno porabiti), saj je obnova tega odseka 
zajeta v sklopu koncesije. Cesta bo obnovljena v letu 2011. 

4002-1302-011 - LC 450 100 Škale – Hrastovec – Šk. Cirkovce 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je obnova in asfaltiranje ceste. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila planirana za obnovo in asfaltiranje LC 450 100 Škale - Hrastovec - Škalske Cirkovce. Zaradi 
podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabili (jih ni bilo potrebno 
porabiti), saj je obnova tega odseka zajeta v sklopu koncesije. V letu 2010 je bil asfaltiran makadamski del ceste od 
Cirkovc proti Pivniku. Obnova spodanjega dela ceste se bo izvedla hkrati z izgradnjo vodovoda. 

4002-1302-014 - LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora 21.750 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je rekonstrukcija makadamskega odseka lokalne ceste. Ker cesta poteka po meji med Mestno 
občino Velenje in občino Mislinje, je projekt skupna naloga obeh občin. Cilj projekta je izboljšanje voznih lastnosti 
in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 je bil asfaltiran cca 300 m odsek ceste. Nadaljno asfaltiranje je odvisno od razpoložljivih sredstev tako 
občine Mislinja kot MOV. 

4002-1302-015 - Podvoz pod železnico v industrijski coni 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je zgraditi cestno povezavo med Partizansko cesto in LC Klasirnica – Jezero pri Merkurju. Cilj je 
izboljšati prometno pretočnost in dostopnost območja Starega jaška, Stare vasi z industrijsko, obrtno in stanovanjsko 
dejavnostjo in rekreacijske cone Jezero. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Izdelani so PGD projekti. 



 

  

4002-1302-019 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti (50:50) 190 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je sanacija oz. obnova oz. asfaltiranje makadamskega kategorizirane ceste – javne poti (JP) v KS. 
Cilj projekta je izboljšanje voznih lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest teh sredstev nismo porabil (jih ni bilo 
potrebno porabiti), saj je sanacija oz. obnova oz. asfaltiranje zajeto v sklopu koncesije. Vse javne poti bodo 
sanirane/obnovljene/asfaltirane v obdobju 2010 - 2012. 

4002-1302-022 - Pločnik ob RC Velenje - Polzela v Ložnici 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je da se ob rekonstrukciji državne regionalne ceste izgradi pločnik na cesti Velenje - Polzela v 
zaselku Ložnica v dolžini 350 metrov. Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt za izvedbo je bil izdelan, pridobiti je novelirano tehnično dokumentacijo in služnost za odvod meteorne 
vode v Ložnico in zgraditi pločnik 2014. 

4002-1302-024 - Štrbenkova - Partizanska, most - povezava 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je usposobiti cestno povezavo Partizanska cesta- Štrbenkova cesta. Cilj projekta je povečati 
pretočnost prometa. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Čez Pako je zgrajen most, za cestno povezavo pa bo v letu 2011 pridobljena projektna dokumentacije in povezava 
vzpostavljena v letu 2012. 

4002-1302-025 - Sanacija mostov 17.575 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bil obnoviti most v Starem Šaleku. Cilj projekta da se popravi in izboljša konstukcija, 
hidroizolacija, asfaltna podalga in mostna ograja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 je bil saniran most v Starem Šaleku. Nadaljne sanacije mostov v MOV bodo odvisne od sredstev MOV. 

4002-1302-027 - Obnova Žarove ceste 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je sanacija oz. obnova priključkov Žarove ceste. Cilj projekta je izboljšanje voznih lastnosti in 
ureditev odvodnjavanja cest. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 ni prišlo do realizacije. Priključke bomo obnavljali postopoma, z začetkom predvidoma v 2012 in 
končanjem v letu 2013. 

4002-1302-028 - Cesta mimo Živkoviča na Gorici - Koželjskega 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je dograditi hodnik za pešce, cilj pa izboljšati prometno varnost. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Pridobiti minimalno tehnično dokumentacijo in zemljišče in v letih 2010 in 2011 zgraditi manjkajoči del pločnika. 



 

  

4002-1302-029 - Obnova ceste Straža 0 € 

Namen in cilj projekta 

Območje naselja Straža pri Velenju je locirano na zahodnem delu Mestne občine Velenje, ob državni cesti R 425, 
južno od Prodajno servisnega centra Gorenje. Na tem območju je lociranih cca 17 hiš (objektov). Stanovanjske hiše 
nimajo urejene kanalizacije, nekatere niti greznic. Zato se fekalna voda zliva po strmem pobočju pod cesto (LK 953 
661). Neurejeno je tudi odvodnjavanje meteornih vod. Meteorna voda iz streh gospodarskih poslopij se preliva po 
cestišču in nato po pobočju, meteorna voda iz streh stanovanjskih hiš se sicer zbira v žlebove ter do zbirnih cevi, 
vendar so zbirne cevi speljane proti območju, kjer se že pojavlja plazenje. Verjetno vsa meteorna voda ponikne v 
zemljo. Posedeno je tudi asfaltno cestišče, na posameznih odsekih je asfalt dvignjen. Ob vzhodnem robu ceste so v 
preteklosti (verjetno stanovalci) navažali odpadni material (kose opeke, malte, betona, odvečne zemlje,…).. Predlog 
ukrepov: - zajeti meteorne vode in jih speljati do odvodnika - ureditev fekalne kanalizacije stanovanjskih hiš - 
zajetje precejnih vod ter znižanje podtalnice z drenažniranjem - izravnava celotnega območja Za celovito rešitev 
problema je izvedba predlaganih ukrepov nujna. Vsekakor se bo zmanjšalo onesnaženje območja, odpravljen pa bo 
tudi glavni vzrok za plazenja terena. V sklopu izgradnje bo potrebno opraviti: - geodetska dela (zakoličenje trase, 
postavitev prečnih profilov,…), - priprava terena (rezanje dreves in grmovja, rezanje obstoječega asfalta,…), - 
zemeljska dela (izkopi zemljine, odvoz materialov na deponijo,…), - ureditev meteorne kanalizacije (zakoličenje, 
izkopi, dobava in vgradnja cevi, dobava in vgradnja peska, dobava in vgradnja jaškov, peskolovov, oljnih 
lovilnikov,…), - zgraditi ali prestaviti komunalne vode, - pridobiti soglasja, čiščenje terena. Cilj je ureditev odvoda 
meteornih vod – s tem tudi odprava vzrokov plazenja ter vzpostavitev oz. zagotovitev čim boljših voznih elementov 
cestišča. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

K izgradnji in obnovi kanalizacije na tem območju se bo predvidoma pristopilo v obdobju 2012 do 2014 v sklopu 
kohezijskih sredstev. 

4002-1302-031 - Šaleška cesta - izgradnja podvozov (podhodov) 0 € 

Namen in cilj projekta 

Z izgraditvijo podhoda bi pridobili predvsem na večji prometni varnosti. Prav tako je cilj razvoj do sedaj manj 
obljudenega dela mesta, v katerem se kažejo možnosti tako za gradnjo stanovanjskih objektov kot poslovnih in 
trgovskih centrov. Izgradnja podhoda je prav tako v družbeno dobro in kot taka pomeni izjemno pridobitev za širšo 
gospodarsko in družbeno okolje. Z izvedbo investicije želimo vzpostaviti razvito podporno okolje za aktivnosti 
malih in srednjih podjetij in tehnoloških sektorjev, tako da bomo izboljšali infrastrukturne pogoje za investiranje v 
izgradnjo poslovne cone in tako omogočili ekološko in ekonomsko uspevanje. Cilj gradnje je zagotovitev čim bolj 
varne poti od predvidenih novih trgovskih centrov do območij poselitve (blokov, hiš). 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva bodo namenjena pridobitvi projektov za izgradnjo novih dveh podhodov (podvozov) pod Šaleško cesto v 
obdobju 2010 do 2014 na območju predvidenih novih trgovskih centrov in obnovi podhoda Mastadont. 

4002-1302-036 - LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je rekonstrukcija/obnova lokalne ceste. Cilj projekta je izboljšanje voznih lastnosti in zmanjšanje 
sredstev za redno vzdrževanje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila planirana za obnovo LC 450 140 Staro velenje - Podkraj. Zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe 
za vzdrževanje in obnovo cest vseh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno porabiti), saj je obnova te ceste 
zajeta v sklopu koncesije. Cesta bo obnovljena v letu 2011. 

4002-1302-038 - Gregorčičeva cesta 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je sanacija oz. obnova Gregorčičeve ceste. Cilj projekta je izboljšanje voznih lastnosti in ureditev 
odvodnjavanja cest. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 ni prišlo do realizacije. Cesto bomo obnavljali postopoma, predvidoma v 2013. 



 

  

4002-1302-039 - Efenkova cesta - pri Domu učencev 116.584 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bil urediti cesto cesto s hodnikom za pešce med OŠ Livada in Domom učencev. Cilj ureditve pa 
zagotoviti večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu pločnika od Efenkove do reke Pake. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je bil v celoti zaključen v letu 2010. 

4002-1302-040 - Partizanska cesta - križišče pri Gorenju 24.714 € 

Namen in cilj projekta 

Ureditev tekočega odvijanja prometa na tem odseku ceste. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Idejni projekt je bil pripravljen 2009. MOV je soglasje na projektno dokumentacijo že izdala. Glede na to, da je 
krožišče na državni cesti R2-425, bo potrebno k izvedbi pristopiti z DRSC-jem. Zaradi predvidene trase nove hitre 
ceste (3. razvojna os) je gradnja krožišča prestavljena. 

4002-1302-044 - Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin 9.996 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva bodo namenjena rednemu vzdrževanju cest, ulic in ostalih javnih prometnih površin na območju mesta 
Velenje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V okviru podprograma vzdrževanja cest in drugih javnih prometnih površin so sredstva namenjena za dela, ki 
zagotavljajo pogoje za varnost udeležencev v prometu ter gospodarno ravnanje in zaščito javnih prometnih površin. 
Ceste na območju mesta Velenje so večinoma v dobrem stanju. S sredstvi, ki so namenjena za vzdrževanje 
opravljamo predvsem naslednja dela: ogled cest, krpanje dotrajanega asfalta na cestišču in pločnikih, zamenjava 
poškodovanih in dotrajanih robnikov, obnova poškodovanih in posedenih peskolovov ter poškodovanih prečnih 
zvez meteorne kanalizacije, čiščenje propustov, košnja in obrezovanje grmičevja na brežinah in druga dela. Strateški 
cilj vzdrževanja cest je, da ohranimo ceste v dobrem stanju, da zagotavljamo varnost vseh udeležencev v prometu in 
da poškodbe cestišč odpravljamo sprotno in pravočasno, preden na njih nastane večja škoda oz. stroški. 

4002-1302-045 - Lokalne ceste v MOV 45.391 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je sanacija oz. obnova oz. asfaltiranje kategoriziranih javnih cest v MOV. Cilj projekta je 
izboljšanje voznih lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let 
izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d., ki bo v sklopu koncesije v letih/obddobju 2010 - 2012 obnovil vse lokalne 
ceste in javne poti. V leti 2010 je obnovil 14 od planiranih 39 cest, vrednostno oz. po obsegu pa je bilo izvedeno 28 
% vseh cest od planiranih 40 %. 

4002-1302-046 - Izvedba odmer na kategoriziranih LC 4.792 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta zemljiško knjižnega urejanja na kategoriziranih lokalnih cestah. Cilj je ureditev zemljiškoknjižnega 
stanja kategoriziranih lokalnih cest. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila planirana za izvedbo geodetskih odmer na kategoriziranih lokalnih cestah. Zaradi podpisa nove 
koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest vseh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno porabiti), saj je 
odmera zajeta v sklopu koncesije. Vse ceste bodo odmerjene najkasneje do 2012. 



 

  

4002-1302-047 - Prometna študija občinskega cestnega omrežja 58.636 € 

Namen in cilj projekta 

Cilj projektov, ki se izvajajo v okviru prometne študije je izdelava idejnih projektov za ureditev in izboljšanje 
prometa. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 je bilo opravljeno štetje prometa v križiščih in njegova analiza. Pridobljeni podatki bodo temeljna 
osnova za posodobitev že izdelane Prometne študije iz leta 2006. V sklopu posodobitve Prometne študije bo 
posodobljen tudi mikroskopski model prometa, s katerim bomo v letu 2011 izvedli posodobitev krmilnih 
semaforskih diagramov, prav tako pa se pripravlja posodobitev semaforskih naprav. 

4002-1302-049 - Izvedba odmer na kategoriziranih JP 4.748 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta zemljiškoknjižnega urejanja na kategoriziranih cestah - javnih poteh. Cilj je ureditev 
zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih javnih poti. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila planirana za izvedbo geodetskih odmer na kategoriziranih cestah - javnih poteh. Zaradi podpisa 
nove koncesijske pogodbe za vzdrževanje in obnovo cest vseh sredstev nismo porabil (jih ni bilo potrebno porabiti), 
saj je odmera zajeta v sklopu koncesije. Vse ceste bodo odmerjene najkasneje do 2012. 

4002-1302-050 - Strokovne naloge 10.410 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je pridobitev projektnih dokumentacij, strokovnih mnenj, strokovno – tehničnih nalog pri pripravi 
dokumentacije za javna naročila za izvedbo investicij v cestno omrežje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je trajen, dokumentacija se pridobiva po potrebi vsakoletno. 

4002-1302-051 - Ureditev neprometne signalizacije 12.826 € 

Namen in cilj projekta 

Potrebna je namestitev uličnih usmerjevalni tabel, po novi zakonodaji (Ur.l.RS;UP; 33/06), tako da bo dobro vidna 
vsem udeležencem cestnega prometa, saj le tako opravlja svojo osnovno funkcijo. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je v fazi priprave in uskladitve z novo zakonodajo. 

4002-1302-052 - Modre cone 180 € 

Namen in cilj projekta 

12 parkomatov, ki trenutno delujejo v območju modrih con smo postavili v letu 2003. Z rednim vzdrževanjem 
zagotavljamo brezhibno delovanje, vendar občasno zaradi iztrošenosti in zagotavljanja rezervnih delov prihaja do 
manjših izpadov delovanja. Obstoječi model omogoča plačilo z gotovino in preko čip kartice. Z novimi 
sodobnejšimi parkomati, ki jih bomo postavili v letu 2010, bomo uporabnikom ponudili poleg obstoječih še kakšno 
novo možnost za plačevanje (npr.mobitel, plačilne kartice) in povečali zanesljivost delovanja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Modre cone zajemajo trenutno 602 parkirnih mest v conah A in B. Ob izgradnji garažne hiše na območju sedanjega 
MT Centra bomo izgubili 76 obstoječih parkirnih mest, ki jih bomo delno nadomestili z novimi na novih lokacijah. 

4002-1302-055 - Parkirišče Staro Velenje 25.355 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je ureditev parkirnih prostor na območju Starega Velenja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 so se parkirni prostori uredili, tako je parkiranje urejeno na območju Starega Velenja. 



 

  

4002-1302-056 - Parkirišče na pokopališču Podkraj 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je gradnja prostora za raztros pepela in ureditev prostora za razširitev pokopališča. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Rekonstrukcija vežice je bila končana. V letu 2010 in 2011 se bodo pridobivali projekti za razširitev pokopališča. 

4002-1302-057 - Garažna hiša 0 € 

Namen in cilj projekta 

Ureditev parkiranja na Gorici v okolici blokov na Koželjskega ulici. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Idejna zasnova projekta bo gotova do konca leta, nato pa se lahko pristopi h gradnji, vendar ne prej, ko bo končan 
projekt gradnje stanovanjsko - poslovnega objekta Gorica. 

4002-1302-061 - Sofinanciranje javne razsvetljave v KS in MČ 0 € 

Namen in cilj projekta 

V posameznih KS in MČ je še potrebno dograditi javno razsvetljavo, za katero imamo že izdelano projektno 
dokumentacijo. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Dograditev javne razsvetljave po KS in MČ bo potekala v letu 2011 in 2012. 

4002-1302-063 - Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje 172.291 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je nova ureditev Šaleške ceste v sodobno štiripasovnico z zelenim vmesnim pasom ter ureditev 
križišč Šaleška – Kidričeva, Šaleška – Rudarska in Šaleška - Goriška. Cilj projekta je izboljšanje pretočnost 
prometa, večja prometna varnost, zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projektno – tehnična in investicijska dokumentacija je bila izdelana v letih 2006-2008 in v letih 2010-2011. 
Rekonstrukcija ceste in gradnja novih križišč Šaleška – Kidričeva in Šaleška – Rudarska je predvidena v obdobju 
2011 – 2012, gradnja križišča Šaleška – Goriška pa leta 2014. 

4002-1302-065 - Videonadzor križišč 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen je vzpostavitev videonadzora nad problematičnimi križišči v MO Velenje. S hitrim širjenjem infrastrukture v 
Velenju se širi tudi prometna problematika. Zaradi boljšega nadzora nad prometnimi površinami in sistemi v javnem 
prostoru se pojavlja potreba po videonadzoru nad semaforiziranimi križišči. Z uporabo sodobne tehnologije in 
videonadzora nad semaforiziranimi križišči bo mogoče hitrejše posredovanje servisnih ekip za odpravo napake in 
tako zagotoviti boljšo varnost udeležencem v prometu. Z videonadzorom je možno spremljati prometne tokove in 
temu primerno prilagajati prometne programe za boljšo pretočnost prometa. Cilji pa so: nadzor in spremljanje 
prometa, štetje prometa oziroma vodenje statistike obremenitve križišč, možnost sledenja zgodovine dogodkov v 
križiščih. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je v fazi priprave, pričetek izvedbe bo predvidoma v letu 2011. 

4002-1302-068 - Semaforizacija - Prešernova - Cesta talcev -  Foitova cesta 
 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen in cilj projekta je zagotoviti čim večji pretok prometa v omenjenih križiščih. 



 

  

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 se bo izvedla študija pretoka prometa v križiščih. Na osnovi podatkov štetja 2010 se bo posodobil 
krmilni diagram semaforjev. 

4002-1302-069 - Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je zgraditi krožišče v križišču Ceste na Selo in Konovske ceste. Cilj je predvsem izboljšati 
prometno varnost v križišču geometrijsko enakovrednih cest. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Izdelan in pridobljen je projekt za izvedbo (PZI), pridobljeno je tudi zemljišče. 

4002-1302-070 - Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin 16.170 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva bodo namenjena rednemu vzdrževanju cest, ulic in ostalih javnih prometnih površin na območju mesta 
Velenje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V okviru podprograma vzdrževanja cest in drugih javnih prometnih površin so sredstva namenjena za dela, ki 
zagotavljajo pogoje za varnost udeležencev v prometu ter gospodarno ravnanje in zaščito javnih prometnih površin. 
Ceste na območju mesta Velenje so večinoma v dobrem stanju. S sredstvi, ki so namenjena za vzdrževanje 
opravljamo predvsem naslednja dela: ogled cest, krpanje dotrajanega asfalta na cestišču in pločnikih, zamenjava 
poškodovanih in dotrajanih robnikov, obnova poškodovanih in posedenih peskolovov ter poškodovanih prečnih 
zvez meteorne kanalizacije, čiščenje propustov, košnja in obrezovanje grmičevja na brežinah in druga dela. 

4002-1302-072 - Ureditev pločnika in kolesarske steze od Koroške ceste do 
Škalskega jezera 5.092 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je zgraditi pločnik in kolesarsko stezo ob območju UN Stari jašek, cilj pa zagotoviti množici pešcev 
in kolesarjev varno pot. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Pridobivajo se zemljišča po katerih je predviden potek pločnika. 

4002-1302-073 - JP 950 260 Grabnar - Bošnjak 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je rekonstrukcija javne poti na odseku od km 2+600 do km 1+800. Cilj projekta je usklajeno 
vodenje investicije z sočasna gradnja vodovoda in rekonstrukcija ceste. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Pridobljeni so projekti za izvedbo, gradnja je predvidena v letih 2011 in 2012. 

4002-1302-074 - Parkirišče za pošto 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen in cilj projekta je zagotoviti ustrezno število parkirišč na območju centra in Kardeljevega trga. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je bil izdelan 2008. Konec leta 2010 je bila opravljena podrobna analiza mirujočega prometa na območju 
Kardeljevega trga, z začetkom leta 2011pa je bila na tem območju uvedena modra cona. Po predvidevanjih analize 
in trenutnem stanju se je izkazalo, da dodatnega parkirišča za pošto za enkrat ni potrebno graditi. V letih 2011 – 
2012 gradnja parkirišča ni predvidena. 



 

  

4002-1302-077 - Vzdrževanje cest - koncesija za ceste 592.961 € 

Namen in cilj projekta 

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v 
Mestni občini Velenje, ki jo je Mestna občina Velenje novembra 2009 podpisala s podjetjem PUP Velenje d.d. V 
pogodbi je opredeljeno 15 letno nadomestilo za izvajanje koncesije, ki je razdeljeno na letne in mesečne zneske. 
Celotni zneski so razdeljeni v 4 podprograme - redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest, investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa in izboljšanje stanja okolja. 

4002-1302-078 - Rekonstrukcija ceste R3-696 Velenje - Škale 87.256 € 

Namen in cilj projekta 

Ureditev tekočega in varnega odvijanja prometa na odseku ceste od Starega kina proti zbiralnici odpadkov. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Rekonstrukcija ceste je bila v letu 2010 zaključena, nadaljevanje rekonstrukcije novega odseka pa se predvideva za 
leto 2013 – 2014. 

4002-1302-080 - Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc 0 € 

Namen in cilj projekta 

Ureditev tekočega in varnega odvijanja prometa v križišču. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projektna dokumentacija je bila končana leta 2010, z rekonstrukcijo pa naj bi se pričelo konec leta 2011 oz. v 
začetku 2012. 

4002-1403-001 - Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji 0 € 

Namen in cilj projekta 

Vključiti naravno in kulturno dediščino v turistično ponudbo, povečati mladinske kulturne izmenjave, razvoj 
skupnih kulturnih turističnih produktov in storitev, izboljšati in nadgraditi kulturno - informacijsko tehnologijo, 
spodbuditi sodelovanje med kulturnim in turističnim sektorjem, povečati prenos know-how. Tematske poti 
prispevajo k večjemu razumevanju drugih kultur, prispevajo k varovanju naravni vrednot in kulturne dediščine ter 
vlaganju v infrastrukturo. Preko tematskih poti lahko zanimivosti naravnega, kulturnega in zgodovinskega okolja 
vključimo v turistično ponudbo ter s tem pritegnemo zanimanje obiskovalcev in spodbujamo prebivalce k 
spoštovanju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 smo označili večino kolesarskih povezav v mestu, prav tako pa smo pripravili pogodbo za izdelavo 
geodetskega posnetka za izdelavo projektne dokumentacije za Kolesarsko pot Huda luknja. 

4002-1502-001 - Javna snaga izven koncesijske pogodbe 0 € 

Namen in cilj projekta 

Zastarele in iztrošene samostoječe koše za smeti večjega volumna v centru mesta želimo zamenjati z novimi. S tem 
bomo izboljšali funkcionalnost košev in izgled okolja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V centru mesta imamo poleg številnih koškov za smeti, montiranih na nosilcih, tudi večje število samostoječih 
košev za smeti večjega volumna. Ti so starejši in v takem stanju, da marsikje kazijo izgled okolice. S postavitvijo 
novih samostoječih košev s sodobnejšim dizajnom bomo izboljšali funkcionalnost in polepšali izgled okolja. 

4002-1502-002 - Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija 0 € 

Namen in cilj projekta 

Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje je skupina objektov in tehnoloških postopkov, ki omogočajo ravnanje 
z odpadki, kot je določeno v zakonodaji RS, ki je usklajena z zakonodajo EU. Na center gravitira območje 230.977 
prebivalcev in je vanj vključeno 24 občin. Izgradnja centra je predvidena v dveh fazah. I. FAZA OBSEGA 
IZGRADNJO OSNOVNIH OBJEKTOV: Sortirnica ločeno zbranih sekundarnih surovin, Demontaža kosovnih 



 

  

odpadkov Kompostarna za biološke odpadke, Odlagališče preostanka odpadkov Spremljajoča infrastruktura 
(komunalna infrastruktura, upravni objekt, pralnica vozil) II. FAZA OBSEGA IZGRADNJO: 1. Naprave za 
mehansko biološko obdelavo preostanka odpadkov (MBO). Odpadki se biološko obdelajo in se ločijo na lahko in 
težko frakcijo. Težka frakcija se po biološki obdelavi odloži na odlagališču preostanka odpadkov, lahka frakcija pa 
se uporabi kot gorivo v načrtovani toplarni Celje. Objekt MBO je predviden za obdelavo 60.000 ton preostanka 
odpadkov. Lokacija naprave MBO je predvidena znotraj območja RCERO Celje, ki je opredeljena v ureditvenem 
načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje – CERO; Ur. List RS št. 65/03, julij 2003 Vse občine, ki sodelujejo v 
projektu RCERO sofinancirajo izgradnjo mehansko biološke obdelave odpadkov, ki predstavlja biološko obdelavo 
preostanka odpadkov in izločitev frakcije za termično obdelavo. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO) na 
osnovi podpisane medobčinske pogodbe in soglasja MF ob izdaji soglasja k investiciji. 

4002-1502-003 - Ravnanje z odpadki - RO 2000 - MOV 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen je ureditev zbiralnic in zapiranje odlagališča odpadkov v Velenju. 

4002-1502-005 - Naložbe v odlaganje odpadkov - TOO 61.332 € 

Namen in cilj projekta 

Plačali smo že zapadle obveznosti gradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki. S tem projektom smo uredili 
potrebno infrastrikturo za obdelavo odpadkov ter končno dispozicijo - odlaganje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je v zaključni fazi poteka parcelacija in ureditev medsebojnih razmerij med občinami sopodpisnicami . 
poravnati še moramo del zapadlih obveznosti - zadržana sredstva; v bodoče bodo nastajali stroški za investicijsko 
vzdrževanje objektov. 

4002-1502-006 - Naložbe v odvajanje in čiščenje voda - RR 2.986 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in izvedbo za manjše projekte, ki jo je potrebno pridobiti zaradi 
zagotavljanja sočasnosti izvedbe drugih investicij. Prav tako so sredstva iz te postavke namenjena za gradnjo ostalih 
nepredvidenih naložb skladno s potrebami uporabnikov. 

4002-1502-007 - Naložbe v odvajanje in čiščenje voda - TOV 452.006 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja na območjih kjer le-to še ni zgrajeno in kjer je za 
izgradnjo, glede na aglomeracijo, možno koristiti vir okoljske taks.e in možnost priključitve na ta sistem. Cilje je 
zmanjšanje onesnaževanja okllja z odplakami in zagotovitev kakovostnejšega bivanja prebivalcem. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 je bila izvedena rekonstrukcija MKČN v Kavčah in zgrajeno je bilo kanalizacijsko omrežje v Črnovi in 
delu Bevč. V prihodnjem obdobju se predvideva še izgradnja omrežja v Kavčah in Bevčah (ob cesti G-I-4). 

4002-1502-009 - Meteorni kanal Konovska cesta - reka Paka 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je izgradnja meteornega kanala od krožišča pri Skalci do reke Pake. Cilj projekta je razbremeniti 
obstoječo mešano kanalizacijo, odvajati padavinsko vodo po najkrajši poti v odvodnik in preprečiti poplavljanje dela 
Sel. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 je bil pridobljen projekt je pridobljen, izvedba je planirana v 2011. 



 

  

4002-1502-010 - Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo 7.194 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je pridobitev študij in projektov za izgradnjo, ter gradnja kanalizacije za padavinsko vodo na 
območjih kjer je neurejeno odvajanje padavinske vode, kar povzroča škodo na nepremičninah in proženje plazov. 
Cilje projekta je kontrolirano odvajanje padavinske vode do odvodnika, zadrževanje hipnega odtoka padavinske 
vode in preprečevanje pojavov plazenja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 sta bila zgrajena meteorna kanala v Kavčah in Vinski Gori. V prihodnjih letih se planira pridobivanje 
minimalne tehnične dokumentacije in gradnja kanalizacije za padavinsko vodo na območju Podkraja, Kavč, Vinske 
Gore in KS Šmartno ter gradnja dveh zadrževalnikov v Pesju. 

4002-1502-011 - PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje centra za ravnanje z odpadki Velenje (RCERO), ki bo zgrajen na 
območju zdajšnje deponije komunalnih odpadkov pri Škalskem jezeru. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 so bile sprejete odločitve glede faznosti izgranje ter pridobljena upravna in tehnična dokumentacija. 

4002-1502-013 - Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline
 682.133 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na CČN ter za plačilo računov za projektno dokumentacijo za 
operacijo "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini" ki se je potrebna za pripravo razpisa za črpanje sredstev 
Kohezijskega sklada. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Čistilna naprava že obratuje, sredstva se porabljajo za investicijsko vzdrževanje in namen pokrivanja lastnih 
sredstev za Kohezijo. 

4002-1502-015 – Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – program kohezija 
2.646 € 

  

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena za soglasje in ustrezno dokumentacijo za dograditev primarne kanalizacije Kavče.   
Pričetek izvedbe programa kohezije na področju odvajanja in čiščenje voda se prenaša v leto 2011.  

4002-1502-016 – Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – RR program 2009 
0 € 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0006/2008-441 z dne 30.4.2010, sprejetega na osnovi Odloka o razveljavitvi 
odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda za obdobje 2009-2020 (Uradni vestnik MOV, št. 3/09  so bile pravice porabe tega 
projekta razveljavljene. 

4002-1502 – 033 Naložbe – odvajanje voda 575 € 
  

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so se porabila za vzdrževanje odvajanja odpadnih voda. Zamenjali so števc v ČOV Ribiška koča. 



 

  

4002-1502-034 - Naložbe - čiščenje odpadnih voda 609 € 

Namen in cilj projekta 

Izgradnja kanalizacije na Konovski cesti predstavlja zadnji odsek, s katerim bo zaključena izgradnja primarnega 
kanalizacijskega omrežja na območju KS Konovo. 

4002-1603-002 - Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS 11.089 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva za vzdrževanje lokalnih pokopališč namenjamo vzdrževanju pokopališč Vinska Gora, Šentilj, Plešivec in 
Šmartno ter Paka-Kozjak. Zagotavljamo sredstva za urejenost zelenic ter letno in zimsko vzdrževanje poti na 
pokopališčih in mrliških vežic, porabo vode, elektrike in odvoz odpadkov. Potrebna vzdrževalna dela usklajujemo z 
predstavniki KS. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

S sredstvi so bila vzdrževana pokopališča na območju MOV. 

4002-1603-003 - Razširitev pokopališča Podkraj 26.878 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je gradnja prostora za raztros pepela in ureditev prostora za razširitev pokopališča. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Rekonstrukcija vežice je bila končana. V letu 2010 in 2011 se bodo pridobivali projekti za razširitev pokopališča. 

4002-1603-004 - Sončni park - obnova 0 € 

Namen in cilj projekta 

Predvidena je rekonstrukcija dotrajanih poti v parku. Cilj je odstraniti obstoječe betonske plošče, del tampona, 
utrditi nosilno plast, vgraditi robnike,položiti asfaltni sloj ter ograditi Sončni park. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V preteklih letih se je obnovilo cca 835 m poti. Obnoviti je potrebno še cca 620 m poti. 

4002-1603-005 - Vzdrževanje otroških igrišč 1.994 € 

Namen in cilj projekta 

Z nabavo novih igral želimo zagotoviti prijetno okolje za varno igro otrok na javnih otroških igriščih. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V občini imamo trenutno 21 javnih otroških igrišč za katere sistematično skrbimo. Igrišča so opremljena delno s 
starejšimi igrali, ki jih redno vzdržujemo in po potrebi odstranjujemo, in z novimi, ki jih postavljamo v skladu z 
letnimi plani. Predvidevamo, da bomo do leta 2012 odstranili z vseh javnih otroških igrišč odstranili vsa dotrajana 
lesena igrala in jih nadomestili z novimi. 

4002-1603-006 - Ploščad E. Kardelja - sanacija 593.024 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt sanacije ploščadi Edvarda Kardelja se bo z manjšimi popravki v letu 2011 zaključil. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sanacija ploščadi se je zaključila 31.12.2010. V letu 2011 se bodo glede na vremenske razmere odpravili še manjši 
popravki. 

4002-1603-007 - Ureditev novoletne javne razsvetljave 0 € 

Namen in cilj projekta 

Vsako leto uredimo v mestu Velenje novoletno razsvetljavo in mu damo praznično podobo. V krasitev je zajet ožji 
center mesta, glavne ceste in ulice ter vpadnice v mesto Velenje. 



 

  

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Z novoletno razsvetljavo v mestu smo dosegli obseg, ki ga najbrž ne bomo več širili. Krasitev bomo spreminjali z 
novimi idejami in pristopi ter na ta način dodajali kvaliteto prazničnemu vzdušju in pričakovanjem, ki jih imajo 
občani ob koncu leta v svojem mestu. 

4002-1603-008 - MV Šmartno Selo - II. faza 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je pridobitev dokumentacije za komunalno opremljenost za ZN Selo. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt se ni izvedel. 

4002-1603-009 - Informacijsko - telekomunikacijska infrastruktura 0 € 

Namen in cilj projekta 

Informacijska tehnologija nezadržno napreduje. Trenutno je najboljša možnost razvoja informacijskih tehnologij 
možna preko optičnih vlaken. V želji po najboljših možnih povezavah, tudi MOV gradi svoje lokalno omrežje. 
Sredstva so namenjena za dopolnitev instalacijskih del ter izgradnjo optičnih vlaken za potrebe MO Velenje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Trenutno je zgrajeno lokalno optično omrežje, ki povezuje upravno stavbo MOV, kulturni dom, Galerijo Velenje, 
Center Nova, Rdečo dvorano. V prihodnjih letih želimo povezati še ostale objekte v lasti ali solasti MOV, kot npr. 
bazen, objekt Šaleška 19 a Ljudsko univerzo, dolgoročno pa tudi objekte KS in MČ,..… 

4002-1603-010 - Naložbe v vodooskrbo - RR - prenos programa 1998 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bila izgradnja sekundarnega vodovoda na največjem območju MO Velenje, v krajevni skupnosti 
Vinska Gora, ki še ni imelo ustrezno urejene javne oskrbe z vodo. Osnovni problem obstoječe oskrbe z vodo so 
izredno nekvalitetni vodni viri, ločeni manjši lokalni vodovodni sistemi, premajhni vodni zbiralniki, stare, dotrajane 
in premajhne cevi. Zato je bilo ožje območje Vinske Gore pogosto odvisno od intervencijske dobave vode z 
gasilskimi cisternami. Novozgrajeno vodovodno omrežje se priključuje na centralni vodovod Šaleške doline in s tem 
dovaja zdravo, kvalitetno vodo do vseh prebivalcev KS Vinska Gora. Istočasno je bila zgrajena ustrezna hidrantna 
mreža z nadzemnimi hidranti in vodnimi zbiralniki za stalno hrambo požarne vode. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Zaradi izpada vira financiranja –RR investiranje začasno ustavljeno. 

4002-1603-011 - Naložbe v vodooskrbo - program kohezija 0 € 

Namen in cilj projekta 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2011 bi se n izvedli razpisi, nato pa bi v naslednjih letih ( 2012 in 2013) potekala izgradnja, pričetek 
poskusnega obratovanja je predviden v letu 2014. 

4002-1603-012 - Naložbe v vodooskrbo - RR - program 2009 0 € 

Namen in cilj projekta 

Izdelava idejnega projekta za ČN Grmov vrh - program 2009 

Obstoječa čistilna naprava Grmov Vrh kapacitete 2x90 l/s je bila zgrajena leta 1983 in predstavlja najpomembnejšo 
vodooskrbno napravo centralnega vodooskrbnega sistema Velenje-Šoštanj. Zgrajena je bila za pripravo surove vode 
iz odprtega vodnega vira Ljubija, ki je kraškega izvora. V sled dejstvu, da je vodni vir v bistvu odprt vodotok s 
kraškim zaledjem, je razumljiva njegova pogosta bakteriološka in fizikalna oporečnost, ki se evidentira v prisotnosti 
bakterij, pa tudi parazitov, po drugi strani pa v obliki koloidne motnosti v obdobju padavin. Obstoječi vodohran je 
premajhne velikosti, saj zaradi konic v porabi nivo vode v vodohranu večkrat pade pod nivo čistilne naprave, zaradi 
česar ni možno zagotavljati stabilne hidrostatične linije magistralnega cevovoda Velenje-Šoštanj, po drugi strani pa 
ČN Grmov vrh ne more delovati v optimalnih pogojih, saj se mora nenehno prilagajati trenutnim količinskim 



 

  

zahtevam po pitni vodi. Na podlagi navedenega je potrebno obstoječo čistilno napravo obnoviti, dograditi vodohran 
in ultrafiltracijo. Najprej pa je za potrebno pridobiti idejne projekte za izgradnjo ČN. 

Končanje projekta se predvideva v obdobju 2009-2012, in sicer so predvideni stroški 227.700 €-v letu 2009. 

 Izgradnja vodovoda Ljubljanska cesta po Koželjem - program 2009 

Namen projekta je izgradnja manjkajočega dela vodovoda Ljubljanska cesta Pod Koželjem. 

V obdobju 2009-2010 se za gradnjo projekta predvideva 130.000 €, 80.000 v letu 2009 in 50.000 v letu 2010. 

 Sekundarni in hišni priključki Konovo - program 2009 

Namen projekta je izgradnja manjkajočega dela vodovoda, sekundarnih priključkov na Konovem. 

V obdobju 2009-2010 se za gradnjo projekta predvideva 200.000 € v letu 2011. 

Izgradnja sekundarnega cevovoda Cirkovce - program 2009 

Namen projekta je izgradnja sekundarnega cevovoda v Cirkovcah. 

V obdobju 2009-2012 se za gradnjo projekta predvideva 80.000 €, po 40.000 v letih 2010 in 2011. 

Izgr. hidr. vozlišča in cev. med mag. cevovodom Velenje - Šoštanj do RZ PEN - program 2009 

Namen projekta je možnost uravnavanja pravilnih hidravličnih razmer z možnostjo reguliranja. 

V obdobju 2009-2012 se za gradnjo projekta predvideva 573.000 € v letu 2009. 

 Sanitarna zaščita vodnih virov in označ. Vodovarstvenih pasov - program 2009 

Za zajemanje pitne vode je potrebno nenehno izvajati tudi sanitarne zaščite vodnih virov, skladno s sprejetim in 
potrjenim dolgoročnim programom. Za sanitarno zaščito vodnih virov in označevanje vodovarstvenih pasov se 
konstantno, vsako leto namenjajo določena sredstva v ta namen po potrebi. V obdobju 2009-2012 se za ta namen 
predvideva 126.000 €, in sicer po 42.000 € v letih 2009, 2010 in 2011. Odkupi zemljišč - program 2009 

Za izgradnjo objektov in vodovodnega omrežja je za pridobivanje izvedbene dokumentacije potrebno urediti 
lastništva, pri tem pa bo potrebno določena zemljišča tudi odkupiti. 

Odkupi zemljišč se izvajajo konstantno, predvideno vsako leto kakšen. V obdobju 2009-2012 se za ta namen 
predvideva 80.000 €, in sicer po 20.000 € v letih 2009, 2010, 2011 in 2012. 

 Izgradnja in pomoč na ostalih področjih - program 2009 

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in izvedbo za manjše projekte, ki jo je potrebno pridobiti zaradi 
zagotavljanja sočasnosti izvedbe drugih investicij. Prav tako so sredstva iz te postavke namenjena za gradnjo ostalih 
nepredvidenih naložb skladno s potrebami uporabnikov. 

 Določen znesek sredstev se vsako leto namenja dokumentaciji manjših projektov in nepredvidenim naložbam. V 
obdobju 2009-2012 se za ta namen predvideva 200.000 €, in sicer po 50.000 € v letih 2009, 2010, 2011 in 2012. 

 Inženiring, zbiranje in vodenje - program 2009 

Dela, ki se bodo izvajala skladno s 3. in 10. členom pogodbe o prenosu in izvajanju dela investicij v komunalno 
infrastrukturo, podpisano med Komunalnim podjetjem Velenje in vsemi občinami, ustanoviteljicami. 

V obdobju 2009-2012 se za ta namen predvideva 200.000 €, in sicer po 50.000 € v letih 2009, 2010, 2011 in 2012. 

 Dokumentacija za EU projekte - program 2009 

Priprava dokumentacije za projekt: »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini in Zbiranje in čiščenje komunalne 
odpadne vode na občutljivem območju reke Pake v Šaleški dolini«, s katerim želimo kandidirati za pridobitev 
kohezijskih sredstev EU za Šaleško dolino.  

Na tem področju so potrebne določene dopolnitve in priprave nove dokumentacije za EU projekte. V obdobju 2009-
2012 se za ta namen predvideva 320.000 €, in sicer po 80.000 € v letih 2009, 2010, 2011 in 2012. 



 

  

4002-1603-015 – 4002-1603-035  
Pričetek izvedbe projektov se prenaša v leto 2011.  

4002-1603-017 - ČN Mazej in izgr. novega vodohrama Topolšica s pov. cev.
 15.900 € 

Namen in cilj projekta 

V letu 2010 še ni bila podpisana odločba EC o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada, zato se z izgradnjo še ni 
pričelo; izvedlo pa se je plačilo odškodnine zaradi prevezave cevovoda v sklopu gradnje ČN Mazej ter uporabe 
zemljišča za rezervoar Topolšica. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2011 bi se naj izvedli razpisi, nato pa bi v naslednjih letih ( 2012 in 2013) potekala izgradnja, pričetek 
poskusnega obratovanja je predviden v letu 2014. 

4002-1603-037 - Naložbe - oskrba z vodo 25.962 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za oskrbo z vodo, katerih vir je najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu 
komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb 

4002-1603-039 - Naložbe - pokopališče 13.086 € 

Namen in cilj projekta 

S spremembo Računovodskih standardov SRS 35 je prešla v upravljanje  MOV komunalna infrstruktura. S to 
infrastrukturo je v preteklosti upravljala KPV d.o.o.. Obstoječo infrastrukturo je potrebno vzdrževati. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila v skladu s Pogodbo o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb 
porabljena za vzdrževanje pokopališč na območju MOV, O. Šoštanj in O. Šmartno ob Paki. 

4002-2302-001 - Elementar - sanacija plazov 43.888 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz zmanjšanje vpliva 
sprožiteljev naravnih nesreč. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 so bili sanirani 4 plazovi, pridobljenih je bilo 5 geoloških poročil, največ dela pa je bilo opravljeno za 
odpravljanje posledic sptemberke naravne nesreče - poplava 2010. V prihodnjem obdobju je vsakoletno planirano: - 
odpravljanje posledic naravnih nesreč tekočega leta - sanacija 4 posledic naravnih nesreč na javni infrastrukturi iz 
preteklih let, - izvajanje ukrepov za zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč, - pridobivanje strokovnih 
podlag za (geoloških poročil, projektov,…) za sanacijo naravnih nesreč. 

4003-1403-001 - Prireditveni prostor TRC Jezero 9.857 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je ureditev večnamenskega prireditvega prostora s fiksnim odrom in spremljajočimi objekti. Prostor 
bo omogočal izvedbo večih prireditev - Pikin festival, Noč ob jezeru, koncerti in ostale komercialne prireditve. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Izdelana je bila projektna naloga in sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije s PB Vegrad, katerega 
idejne rešitve za ureditev prostora so bile izbrane na natečaju. Podpisana je bila ustrezna pogodba za izdelavo PGD, 
PZI dokumentacije. Decembra 2010 je bila vložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po 
pridobljenem gradbenem dovoljenju bo izveden javni razpis za izvedbo del izgradnje prireditvenega odra. 



 

  

4003-1702-007 - Ureditev metadonske ambulante in povezovalnega hodnika 
 0 € 

Namen in cilj projekta 

V letu 2010 smo planirali ureditev metadonske ambulante na delu dvorišča v območju stika trakta A in B in 
povezovalnega hodnika med traktoma E in D v drugem nadstropju z možnostjo pokritega prehoda, obenem pa bi se 
na tak način zagotovila tudi intervencijska pot. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Ministrstvo za zdravje za leto 2010 ni izvedlo javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni 
dejavnosti, zato se občina ni vključila v sofinanciranje investicije. Ureditev metadonske ambulante bo izvedel 
Zdravstveni dom Velenje v letu 2011. 

4003-1702-009 - Nadzidava ZD za dializni center, CINDI, specialistične 
ambulante 0 € 

Namen in cilj projekta 

V letu 2010 smo načrtovali investicijo Nadzidava Zdravstvenega doma Velenje za dializni center, Cindi program in 
specialistične ambulante (I. faza) . V občinah Savinjsko šaleške regije predstavljajo bolniki, ki so odvisni od dialize 
sicer manjši del populacije, vendar pa je njihova problematika toliko večja. Tako se morajo voziti dva do trikrat 
tedensko v enega od dializnih centrov, in sicer v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Splošno bolnišnico Celje ter v 
Nefrodial v Celje. Z naložbo se bo zmanjšala potreba po prevozih v navedene centre, kar bo ugodno vplivalo na 
zdravstveno stanje bolnikov. Hkrati pa se bo zmanjšala obremenitev zdravstvene blagajne, saj se po trenutnem 
stanju s prevozi do dializnih centrov opravi skoraj 300 tisoč kilometrov letno. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Ministrstvo za zdravje za leto 2010 ni izvedlo javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni 
dejavnosti. Brez sofinanciranja države pa ne moremo izpeljati finančno tako zahtevne investicije. 

4003-1802-002 - Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila namenjena obnovi Velenjskega gradu, vendar predvidene aktivnosti niso bile realizirane. 

4003-1802-004 - Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva v okviru postavke so bila namenjena sofinanciranju projektov s področja varovanja kulturne dediščine. 
Sredstva so ostala neporabljena, zato smo jih prerazporedili na postavke, kjer je sredstev primanjkovalo. 

4003-1802-006 - Hiša mineralov Velenje 13.149 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva v okviru postavke so bila namenjena za ureditev prostorov za postavitev zbirke mineralov. Potrebno je bilo 
precej gradbenih, keramičarskih, elektro in mizarskih del, da smo dobili prim eren prostor. Večina opravljenih del 
bo plačana v letu 2011. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena v višini 13.149,45 €. Glavni razlog za tako majhno porabo je v tem, da 
se je večina del opravila proti koncu leta. Zaradi tega bo glavnino tega stroška potrebno opraviti v letošnjem letu. 
Vrednost celotne investicije je slabih 100.000,00 €. 

4003-1803-001 - Dom kulture 0 € 

Namen in cilj projekta 

Na postavki so bila predvidena sredstva za obnovo ploščadi okoli Doma kulture Velenje, ki pa ni bila izvedena. 
Sredstva so bila prerazporejena na postavke, kjer je sredstev primanjkovalo. 



 

  

4003-1803-003 - Velenjski grad 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila namenjena za vzdrževalna dela na Velenjskem gradu. Obveznosti so se prenesle v leto 2010. 

4003-1803-005 - Regijska galerija Velenje 23.946 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila porabljena za pridobitev dokumentacije za obnovo Galerije Velenje - za plačilo obveznosti iz leta 
2009. 

4003-1803-007 - Nakup opreme - Galerija Velenje 7.020 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme v Galeriji Velenje, in sicer nakup drsnih vrat, pisarniške mize, stoli, 
oprema za sanitarije, ... 

4003-1805-001 - Vzdrževanje objektov 14.880 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila planirana za tekoča vzdrževalna dela v Rdeči dvorani in na pokritem bazenu, kotalkališču Velenje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena za tekoča vzdrževalna dela v Rdeči dvorani in na pokritem bazenu (servis filtrske 
naprave na pokritem bazenu, redni pregled požarnega javljanja, popravilo el. instalacij na bazenu in v prostorih 
fitnesa), kotalkališču. 

4003-1805-002 - Dograditev in posodobitev zimskega bazena 4.080 € 

Namen in cilj projekta 

Namen in cilj projekta je bila zamenjava klimatske naprave v "starem"  delu bazena, ker je obstoječa naprava 
dotrajana po 27. letih obratovanja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Porabljena sredstva so bila namenjena izdelavi projetne dokumentacije. 

 Projekt ni bil izveden zaradi pritožbe enega izmed ponudnikov na javnem razpisu. Revizijska komisija je pritožbo 
zavrnila, vendar se projekt ni realiziral zaradi pomanjkanja časa pred novo obratovalno sezono. Sredstva in izvedba 
projekta se prenašajo v leto 2011. 

4003-1805-003 - Nakup opreme 14.924 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila planirana za preureditev požarnega varovanja skladno z zakonodajo. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena zamenjavo kupol na strehi Rdeče dvorane za odvajanje dima v primeru požara. Vgrajena 
je bila oprema za avtomatsko odpranje kupol v primeru požara.  Nabavljena je bila tudi oprema za fitnes na prostem, 
ki vsebuje 9 vadbenih enot. Fitnes je postavljen na centralnem otroškem igrišču Velenje. 

4003-1805-004 - Izgradnja večnamenskega športnega parka - programska 
revitalizacija kotalkališča 60.346 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bil izgradnja odbojkarskih igrišč v Sončnem parku, ki bodo nadomestila igrišče, ki je bilo 
porušeno ob izgradnji garažne hiše pod bazenom. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo odbojkarskih igrišč v Sončnem parku (nadomestitev igrišča). Projekt je 
zaključen in objekt je v obratovanju. 



 

  

4003-1805-005 - Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici  
 50 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila planirana za izdelavo dokumentacije za ureditev smučarskoskakalnega centra. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena za plačilo zamudnih obresti zaradi nepravočano poravnanih obveznosti. Projekt se 
prenaša v naslednje obdobje. 

4003-1805-006 - Letni bazen 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila planirana za pripravo investicijske dokumentacije za letni bazen Velenje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Realizacija se prenaša v naslednje obdobje. 

4003-1805-007 - Urbani doživljajski park 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je programska revitalizacija območja bivšega letnega bazena Velenje. Predlagana je bila ureditev 
urbanega doživljajskega parka s spremljajočim objektom. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Naročena je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za I. fazo (sanacija korita bazena in 
izgradnja spremljajočega objekta). 

4003-1805-008 - Ureditev fitnes centra v ŠRZ Rdeča dvorana 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta in cilj je ureditev fitnesa v dvorani za potrebe športnikov. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt ni bil realiziran in se prenaša v naslednje obdobje. 

4003-1805-009 - Ureditev smučišča Šalek 0 € 

Namen in cilj projekta 

Načrtovana je bila pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo smučišča. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt ni bil realiziran. 

4003-1805-010 - Vzdrževanje objekta Vila Mojca 0 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt ni bil realiziran. 

4003-1805-011 - Obnova in razširitev garderob na Mestnem stadionu 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila prenešena na novo postavko Športni park Velenje. 

4003-1805-014 - Ureditev mladinskega hotela 532.373 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila namenjena za dokončanje ureditve prostorov za mladinski hotel. Gre za obsežno sanacijo bivšega 
dijaškega doma. V prenovo so bila vključena vsa potrebna gradbena, strojna, elektro in ostala dela, vključno z 
okolico objekta. 



 

  

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projekt je v glavnem zaključen. V letu 2011 bomo morali plačati še nekaj opreme (postelje), v višini 11.000,00 €. V 
prihodnosti pa nas čaka še ureditev atrija (zunanja ureditev). 

4003-1805-015 - Športna igrišča 17.612 € 

Namen in cilj projekta 

Na tej postavki so sredstva, s katerimi želimo ohranjati oz. pridobivati nova igrišča in športne površine, še zlasti v 
primestnih skupnostih in na podeželju. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Opravljena je bila preplastitev večnamenskega športnega igrišča ob OŠ Gustav Šilih 

Projekt je bil realiziran v septembru 2010. 

4003-1805-016 - Športni park Velenje 124.374 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je izgradnja novega športnega kompleksa z naslednjimi športnimi površinami: - nov nogometni 
stadion - nova športna dvorana - atletska dvorana. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Skladno z zakonodajo smo izvedli javni krajinsko arhitekturni natečaj. Svoja dela je oddalo 18 ponudnikov in 
skladno s pravili Zbornice za arhitekturo smo podelili dve nagradi in pet priznanj za predlagane rešitve. V 
nadaljevanju je potrebno skleniti pogodbo za izdelavo projektne in urbanistične dokumentacije z avtorji 
prvonagrajene rešitve, za kar je treba predhodno zaključiti pogajanja o vrednosti del. 

4003-1902-002 - Vzdrževanje objektov  - Vrtec Velenje 234.265 € 

Namen in cilj projekta 

Na območju Mestne občine Velenje poteka v javnem zavodu Vrtec Velenje vzgoja in varstvo predšolskih otrok v 11 
objektih, ki so vsi v povprečju stari več kot 30 let. Zaradi tega se pojavljajo dela, ki jih je potrebno izvesti čim prej, 
zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov in zato, da se ne veča škoda na objektih. Dela so bila v letu 2010 
predvidena na osnovi kriterija prioritet ter potreb in v skladu s »Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca«. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V enoti Vrtiljak je bila potrebna prestavitev ograje, ter ureditev povečanega igrišča in predelava odtokov meteornih 
vod. V tej enoti se je začela sanacija strehe in dobava ter montaža strelovoda. Za vsa igrišča pri 7 enotah, ki so bila 
opremljena z novimi igrali, je bilo potrebno urediti podlage s prodniki. Pridobila se je projektna dokumentacija za 
izvedbo novogradnje vrtca in adaptacije prostorov za potrebe vrtca na Kardeljevem trg 3, ter izvedba obeh investicij, 
nakup mobilne bivalne enote, nakup opreme, menjava vseh pip v sanitarnih prostorih po odločbi inšpekcije, sanacija 
vodnih inštalacij zaradi izliva vode v enoti Lučka, preostanek sredstev pa bo v prihodnje namenjen za najnujnejša 
vzdrževalna dela. 

4003-1902-003 - Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih 
 93.694 € 

Namen in cilj projekta 

Glede na to, da otroci v svojem najpomembnejšem obdobju razvoja večji del časa preživijo v vrtcu, je nujno, da jim 
zagotavljamo kvalitetno zunanjo ureditev igrišč, kar pomeni opremo in ureditev, ki jim nudi dovolj velike izzive in 
varno uporabo. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V sklopu projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje in ob praznovanju 50. letnici mesta Velenje so bila 
sredstva na tej postavki planirana za ureditev in nabavo igral na otroških igriščih pri enotah Vrtca Velenja, vendar so 
plačila zapadla v celoti v leto 2010. Obnova je temeljila na tematski ureditvi igrišč ob 7 enotah vrtca, kjer so imeli 
igrala že zelo zastarela in v manjšem obsegu. Tudi v prihodnje se bo ureditev in nabava igral na otroških igriščih pri 
enotah Vrtca Velenje nadaljevala glede na izkazane potrebe. 



 

  

4003-1903-001 - Vzdrževanje objektov OŠ 312.615 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila porabljena za delno sanacijo strojnih inštalacij na OŠ Gustava Šiliha (končano) , za delno sanacijo 
strojnih inštalacij na OŠ Šalek (končano). Opravljena je bila delna sanacija stavbnega pohištva na OŠ Mihe Pintarja 
Toleda. Postavljeno in predano v uporabo je bilo osebno dvigalo na OŠ Gustava Šiliha. Opravljena je bila 
optimizacija klimatske naprave v glasbeni šoli. Opravlena je bila delna sanacija stavbnega pohištva na podružnični 
OŠ v Šentilju. Bilo je opravljenih nekaj nujnih vzdrževalnih del na posameznih šolah. Del sredstev pa je bil 
namenjen rednemu vzdrževanju (beljenje učilnic in podobno) med poletnimi počitnicami. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Še nekaj naslednjih let nas čaka približno tako velik obseg dela na objektih osnovnih šol. Vendar bo glavnina 
sredstev namenjena zamenjavi stavbnega pohištva na šolah, kjer doslej še nismo sanirali le-tega. 

4003-1903-003 - Modernizacija učne tehnologije 5.613 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za posodobitev učne opreme. Financiranje poteka tako, da zavodi sodelujejo na razpisih 
Ministrstva za šolstvo in šport in če uspejo na razpisu, potem del potrebnih sredstev (50%) sofinanciramo iz te 
postavke. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Gre za kontinuiran proces, vendar v manjšem obsegu kot v preteklih letih. Sedaj so šole relativno dobro opremljene 
z ITK tehnologijo. Realizacija v letu 2010 je majhna zaradi tega, ker je bil razpis MŠŠ opravljen zelo pozno in je 
precej lanskih obveznosti v letošnjem letu. 

4003-1903-006 - Vzdrževanje objektov - Glasbena šola 44.197 € 

Namen in cilj projekta 

Naš cilj je bila optimalizacija delovanja klimatske naprave v orgelski dvorani. Ta cilj je v celoti dosežen. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V prihodnjih letih nas čaka še ureditev klimatizacije v veliki dvorani. 

4003-1903-008 - Vzdrževanje objektov - Dijaški dom 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila prerazporejena drugam, ker so ti prostori oddani v uporabo Mladinskemu centru Velenje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V prihodnjih letih za ta namen nimamo predvidenih sredstev. 

4003-1904-001 - Visokošolsko izobraževalno središče 11.108 € 

Namen in cilj projekta 

Pridobitev potrebnih prostorov za prehranjevanje dijakov in študentov, za knjižnico, za dekanat in nekaj 
predavalnic. 

V letu 2010 smo iz te postavke plačali del projektne dokumentacije, revizijo in varnostni načrt za objekt 
Gaudeamus. Glavni razlog za manjšo realizacijo na tej postavki je v tem, da zaradi popravljanja projektne 
dokumentacije (zaklonišče) nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja in pričeti z izvedbo. Lansko leto je bil 
opravljen javni razpis na katerem je bil izbran izvajalec del, ki so se pričela v februarju. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V naslednjih treh letih nas čaka izpolnitev pogodbenih obveznosti, v višini 2.400.000,00 €. 

4003-2004-006 - Ureditev bivalne enote za odrasle osebe s posebnimi 
potrebami 0 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt ni bil realiziran. 



 

  

4004-1506-001 – Program varstva okolja 15.303 € 

Namen in cilj projekta 

V letih 2010-2013 bomo nadaljevali s spremljanjem stanja okolja ter izvajanjem ukrepov s ciljem ohranjanja in 
izboljšanja stanja v okolju. Predlagali in realizirali bomo nove naloge s področij, ki v preteklosti niso bila ustrezno 
pokrita. Pripravili bomo ocene okoljskih in zdravstvenih tveganj za tista področja, za katera smo v preteklih letih 
pridobili ustrezne podatke (onesnaženost tal, izpostavljenost hrupu, onesnaženost zraka z trdnimi delci, itd.). 

Pridružili se bomo akcijam ob tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila. Kot je že običaj, bomo opravili dodatne 
meritve onesnaženosti zraka in meritve hrupa na različnih lokacijah. Pripravili bomo navodila in praktične nasvete 
za različne javnosti (laične in strokovne). 

Glavna cilja sta izboljšanje stanja okolja ter izboljšanje odnosa vseh javnosti in posameznikov do okolja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Na področju varstva okolja so bile v letu 2010 izvedene aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektov, ki bodo 
pripomogli k nadalnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja 
okolja ter aktivnosti pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje v MOV. Zato je bil v letu 2010 izdelan in sprejet 
Občinski programa varstva okolja za MOV, ki predstavlja strateški dokument MOV na področju varstva okolja. 
Poleg tega projekta je bilo izdelanih nekaj podprojektov na področju sanacijskih programov varstva zraka, voda in 
tal, ki jih je Svet MOV sprejel že pred leti. Nadaljevale so se aktivnosti na projektu monitoringa reke Pake ter 
posamezni projekti s področja varstva pred hrupom. V letu 2010 je bil izdelan projekta določitve lokacij 
prireditvenih v MOV s ciljem urediti področje varstva pred hrupom na teh območjih. Dokončana sta bila dva 
projekta: Kolesarske poti in Tematske poti v MOV. 

4004-1602-001 - Geografsko informacijski sistem MOV 5.619 € 

Namen in cilj projekta 

V letih 2009-2013 bomo nadaljevali z razvojem in nadgradnjo informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje 
razvoja v prostoru ter izdajo lokacijskih informacij, posodobitev programske in strojne opreme. Osnovni cilj je 
neprestano nadgrajevati geografsko informacijski sistem MOV. Tako je predvidena dograditev in posodobitev 
spletnih aplikacij za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih informacij). 
Namen programa je približati vse prostorske baze podatkov občanov, projektantom in vsem poslovnim subjektom v 
MOV in širše, da se bodo lahko čimbolje odločali o naložbah v prostor o investicijah ter o nameravanih gradnjah na 
območju MOV. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Predlagana sredstva so se v večini uporabila za stroške vzdrževanja in posodobitve programske opreme GIS MOV 
in posodobitve sistema PISO MOV. Sistem PISO deluje že vrsto let in ga vsako leto preko spletnih portalov 
obiskuje vedno več uporabnikov. Posodobitve se izvajajo sproti, tudi večkrat letno, glede na zahteve Urada za okolje 
in prostor MOV in uporabnikov sistema. Cilj je da se razpoložljive geoinformacijske podatke, ki so zbrani v UOP 
MOV, čim bolj približa uporabnikom (elektronsko poslovanje UOP). 

4004-1602-003 – Projekt trajnostnega razvoja MOV 3.534 € 
 
 Namen in cilj projekta 
Projekt bazira na sprejeti Lokalni agendi 21 za MOV (LA 21), ki je bila sprejeta v letu 2004. Namen projekta je 
spremljanje zastavljenih ciljev, akcijskih programov in nalog za trajnostni razvoj MOV ter korigiranje projekta 
glede na dejanske razmere v okolju. Predvidena je izdelava številnih podprojektov LA 21 ter spremljanje 
uresničevanja glavnih ciljev LA 21. Cilji trajnostnega razvoja MOV so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in 
evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v MOV in širše. Prednostni cilji so ukrepati 
tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa 
preverjamo z monitoringi in meritvami, ki delujejo v sklopu EIS MOV in drugih monitoringov (monitoring 
Velenjskega jezera,  pritokov v Velenjsko jezero, reke Pake, itd.). Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in 
obveščanje javnosti v primerih prekomernega onesnaževanja okolja. Potreben je razvoj gospodarstva, podjetništva 
in vseh ostalih družbenih dejavnosti s ciljem izboljšanja kakovosti življenja po načelih trajnostnega razvoja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Predlagana sredstva so bila v letu 2010 porabljena za sofinanciranje izobraževalnega projekta za osnovne šole z 
naslovom Grejmo se pametneje in Odpadek ni samo odpadek, ki ga je izvajal  Erico Velenje tudi v letu 2010 in za 
dokončanje nekaterih manjših podprojektov Lokalne agende 21 za MOV. 



 

  

Sprejeti projekt LA21 za MOV je stalno pod kontrolo Urada za okolje in prostor MOV in Sveta MOV. V letu 2008 
je bilo na Svetu MOV predstavljeno poročilo o uresničevanju LA 21 za MOV, iz katerega je bilo razvidno, da 
projekti in podprojekti v sklopu LA 21 za MOV potekajo po zastavljenih smernicah in zastavljenih ciljih in so 
uspehi na področju trajnostnega razvoja MOV na večini področjih zelo dobri. Vsekakor pa je potrebno še veliko 
aktivnosti za izboljšanje kakovosti bivanja v MOV, kar ostaja stalna naloga v sklopu tega projekta in vseh ostalih 
projektov, ki se izvajajo na območju MOV – v interesu trajnostnega razvoja občine.  

4004-1602-004 – Občinski prostorski akti 45.564 € 
  
 Namen in cilj projekta 
Predvidena je bila priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev 
pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, spreminjajočim se glede na potrebe razvoja v 
prostoru, z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Predvidene so bile spremembe in dopolnitve obstoječih 
prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov, kar 
je bilo v letu 2010 tudi realizirano. 
Nadaljevalo se je intenzivno delo pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), tako tistih, ki jih 
bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora so se 
pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. 
Predvidena sredstva so se v letu 2010 porabila tudi za pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za 
kvalitetno izdelavo OPPN MOV , posameznih OPPN ter posebnih strokovnih podlag, ki dajejo usmeritve za vse 
potrebne prostorske akte na območju MOV. 
 
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 
Predlagana sredstva so se v letu 2010 porabila za izdelavo nekaterih prostorskih izvedbenih aktov kot so spremembe 
in dopolnitve Zazidalnega načrta Staro Velenje, spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju 
ter spremembe in dopolnitve  Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje. V letu 2010 smo začeli z 
izdelavo OPPN Stara vas-zahod, ki zajema območje Tehnološkega parka Velenje. Izvedene so bile tudi nekatere 
spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novim zakonom in podzakonskim 
predpisom s področja urejanja prostora.  
Mestna občina Velenje ima dobro zasnovan sistem prostorskih aktov na celotnem območju MOV. Celotna MOV je 
„pokrita” s prostorskimi akti, ki pa jih je potrebno prilagoditi hitro se spreminjajoči prostorski zakonodaji. Postopki 
za sprejemanje sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih aktov so predolgi, sploh če upoštevamo večkratno 
spreminjanje krovne zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov. Potrebno je hitro spreminjanje, 
dopolnjevanje in prilagajanje obstoječih prostorskih aktov novi zakonodaji, kar bo ena od prioritetnih nalog Urada 
za okolje in prostor MOV v naslednjih letih.  
 
4004-1602-005 – Občinski strateški prostorski akti  28.632 € 
  
Namen in cilj projekta 
Predlagana sredstva so bila v proračunu MoV za leto 2010 namenjena za izdelavo Občinskega prostorskega načrta  
za Mestno občino Velenje (OPN MOV) z vsemi potrebnimi posebnimi strokovnimi podlagami. Projekt se je začel v 
letu 2007, ko ga je predpisal nov Zakon o prostorskem načrtovanju. Ta projekt smo zaradi nedorečenosti nove 
prostorske zakonodaje začasno prenehali izdelovati. Smo pa v letu 2009 začeli z izdelavo sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin družbenega plana MOV. Projekt je bil sprejet koncem leta 2010. 
Izdelane so osnove za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in podeželskih projektov ter zagotovitev pogojev za 
kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo 
potrebnih strokovnih študij in projektov. Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi podrobnih prostorskih 
načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve 
za urejanje prostora so se pridobivale tudi na urbanističnih natečajih.  
 
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 
V letu 2010 je bil sprejet projekt Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana MOV. Planiramo 
tudi nadaljevanje izdelave OPN MOV v letu 2011, če se bodo podzakonski akti za izdelavo tega projekta spremenili. 
 
4004-1602-006 – PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti  52.286 € 
  
Namen in cilj projekta 
Osnovni namen projekta je zagotoviti ustrezne zakonsko predpisane prostorske akte za gradnjo novih stanovanjskih, 
poslovnih, trgovskih, turističnih, obrtnih, industrijskih kompleksov in družbenih zgradb na območju MOV. Zaradi 
utesnjenosti prostora in omejenih možnosti razvoja samega mesta Velenje in primestnih naselij, je potrebno v 
naslednjih letih pristopiti k izdelavi celovitih urbanističnih rešitev za posamezna območja znotraj ureditvenega 



 

  

območja mesta Velenje, kot tudi za primestna naselja (Vinska gora, Škale, Hrastovec, Tajna, Plešivec, Zgornji Šalek 
in Šentilj.  
 
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 
Za pomembnejša mestna in primestna ureditvena območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve lahko 
pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen, demokratičen način pridobivanja 
najprimernejših variant strokovnih rešitev, ki se je nadaljeval tudi v letu 2010 (projekt Športnega parka Velenje). 
Glede na to so iz sredstev proračuna MOV porabljena sredstva za izvedbo urbanističnih natečajev (tudi vabljenih 
natečajev) za ureditev javnih površin in načrtovanje pomembnejših mestnih projektov. Predlagana sredstva so bila v 
proračunu MOV za leto 2010 namenjena tudi za izdelavo posameznih prostorskih študij, posebnih strokovnih 
podlag in drugih načrtov na območju MOV (projekti ulične opreme, dodatnih parkirišč, ureditve otroških igrišč, 
prometnih študij, hidtoloških študij, itd.). 
 
4004-1602-007 – Geodetske podlage za OPA  12.894 € 
  
Namen in cilj projekta 
Osnovni namen  in cilj projekta je zagotoviti ustrezne geodetske podlage za vse prostorske akte, ki so predvideni za 
izdelavo v letih od 2010-2014, predvsem za nujne prostorske akte kot so OPPN MOV, posamezne posebne 
strokovne podlage in tudi manjše idejne rešitve posameznih delov mesta Velenje. 
 
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 
Za kvalitetno izdelavo posameznih prostorskih aktov je nujna izdelava geodetskih posnetkov obstoječega stanja na 
terenu. Zato so bila predvidena sredstva  proračuna namenjena za izdelavo podrobnih geodetskih posnetkov, ki so 
osnova za izdelavo vseh vrst prostorskih aktov.  

4005-0603-001 - Materialni stroški - TIC/PC 0 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt ni bil realiziran. 

4005-0603-002 - Informacijske povezave in postaje 0 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt ni bil realiziran. 

4005-1102-001 - Pospeševanje proizvodnje hrane 18.758 € 

Namen in cilj projekta 

Občina je s sofinanciranjem naložb v kmetijska gospodarstva prispevala k zmanjšanju proizvodnih stroškov, 
izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja, izboljšanju higienski razmer ali 
standardov za dobro počutje živali. Med temi ukrepi so predvsem naložbe v kmetijska gospodarstva, spodbujanje 
kakovostnih kmetijskih proizvodov, naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva, predvsem nakupa nove tehnološke 
opreme na kmetijah in posodobitvam objektov , na podlagi pravilnika. Vsa sredstva so bila izplačana na podlagi 
javnega razpisa. Tudi v prihodnje se bodo aktivnosti iz naslova državnih pomoči izvajale v skladu z veljavnim 
pravilnikom, ki ureja to področje. 

4005-1102-002 - Posebne strokovne naloge 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je bil zagotavljati materialne pogoje za delovanje skupin članov sveta. Cilj projekta pa je bil 
zagotoviti čim boljšo opremljenost skupin članov sveta, predvsem z računalniško opremo, ki omogoča čim 
kvalitetnejše opravljanje svetniške funkcije. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva na tej postavki, namenjena državnim pomočem, so bila zaradi manjše realizacije prerazporejena na drugo 
postavko v okviru  kmetijstva. 

V prihodnje se bodo aktivnosti iz naslova državnih pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to 
področje. 



 

  

4005-1102-003 - Kmečka tržnica 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva smo namenili za vzdrževanje opreme na kmečki tržnici. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 se za potrebe kmečke tržnice ni nabavila nobena oprema. 

4005-1102-004 - Obnova Ekomuzeja - Grilova domačija 73.124 € 

Namen in cilj projekta 

V letu 2006 je MO Velenje pričela z obnovitvenimi deli na Grilovi domačiji, obnova pa se je zaključila v letu 2009. 
V sklopu obnove se je obnovilo gstanovanjska hiša ospodarsko poslopje ter uredila okolica domačije. V letu 2009 se 
je uredilo tudi parkirišče in dovozna pot do njega. Projekt obnove je MO Velenje prijavila na razpis za ohranjanje in 
izboljševanje dediščine podeželja, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2009 se je uredila dovozna cesta in parkirišče za potrebe Grilove domačije. Obveznosti iz tega naslova so bile 
plačane v letu 2010. Ureditev eko muzeja Grilova domačije predstavlja pomembno pridobitev za lokalno skupnost. 
Pridobili smo novo turistično točko, ki je zanimiva tako za domače obiskovalce, kot tiste, ki pridejo iz drugih krajev. 
Na domačiji zelo aktivno delujejo različna društva: Turistično društvo Vinska gora, Društvo čebelarjev, Društvo 
zeliščarjev, Društvo vinogradnikov, ki skrbijo za oblikovanje vsebin na sami domačiji. Upravljavec Grilove 
domačije je Muzej Velenje. V naslednjih letih bomo naše aktivnosti usmerili k promociji Grilove domačije, želimo 
privabiti čim več obiskovalcev, izvajali bomo različne dogodke in prikaze življenja malega kmeta. 

4005-1102-005 - Agromelioracije 0 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje naložb v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in 
obor za rejo gojene divjadi ter naložb v izvedbo agromelioracijskih del ter ureditev dostopov. Cilj teh naložb je 
posodabljanje kmetijskih gospodarstev v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin, pri 
čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva na tej postavki so bila prerazporejena na postavko 400511001, za sofinanciranje naložb v kmetijska 
gospodarstva, del pa na postavko 400511010 - zavetišče za male živali V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne 
pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje. 

4005-1103-001 - Izobraževanje kmetovalcev 575 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva smo namenili za tehnično podporo v kmetijskem sektorju, s ciljem boljše informiranosti in povečevanja 
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje in strokovno usposabljanje nosilcev in članov 
kmetijskih gospodarstev. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izobraževanj, izvedbo strokovnih ekskurzij in izdajo strokovnih 
publikacij. Sredstva za tehnično podporo so bila izplačana na podlagi javnega razpisa v skupni višini 2.069,05 EUR, 
del sredstev pa je bil porabljen za objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS. V prihodnje se bodo aktivnosti kot 
državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje. 

4005-1402-001 - Pospeševanje razvoja malega gospodarstva 0 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt ni bil realiziran. 

4005-1402-002 - Izobraževanje in promoviranje 0 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt ni bil realiziran. 



 

  

4005-1403-001 - Sofinanciranje aktivnosti TRC Jezero 0 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt ni bil realiziran. 

4005-1403-002 - Ureditev jezerske marine in čolnarne ob Velenjskem jezeru 
 0 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt ni bil realiziran. 

4005-1603-001 - Urejanje vrtičkov 24.852 € 

Namen in cilj projekta 

MO Velenje je v letu 2008 pristopila k urejanju »nelegalnega« vrtičkarstva, ki se je v preteklih letih močno razširilo 
v neposredni bližini mesta. Ker so te površine v bližnji prihodnosti namenjene izgradnji poslovnih in stanovanjskih 
objektov, je MO Velenje za vrtičkarstvo uredila območje Krajnca v Bevčah, kjer je trenutno urejenih 81 vrtov. V 
letu 2010 je bil postavljen tudi skupni objekt za potrebe najemnikov. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Konec aprila 2009 je Mestna občina Velenje namenu predala 81 vrtičkov. To je prvo t.i. urejeno vrtičkarsko 
območje. Sredstva v letu 2010 so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova pridobitve PGD in PZI , ter za 
plačilo tekočih stroškov vzdrževanja vrtičkov. Projekt ureditve vrtičkov je načrtovan v več fazah, razdeljen na več 
let. 

4005-2302-001 - Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah 1.204 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje zavarovalnih premij v kmetijstvu, za namen zavarovanja živali pred 
poginom zaradi bolezni. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni in sicer v 
višini 7 EUR na žival. Zavarovalne premije so se sofinancirale v skladu za nacionalnim predpisom. Sredstva so bila 
upravičencem dodeljena na osnovi pravilnika in javnega razpisa. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči 
izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje. 

4006-1605-003 - Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - stanovanja 
Selo 0 € 

Namen in cilj projekta 

Postavka zajema nakup neprofitnih stanovanj, ki jih bo zgradil investitor v ZN Selo. Cilj je zagotovitev neprofitnih 
stanovanj za prosilce stanovanj z boljšim družinskim dohodkom-lista B. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Nakup stanovanj je predviden v letih 2011-2012, ko bo investitor izvajal gradnjo. 

4006-1605-004 - Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - nakup 
stanovanj in poslovnih prostorov 293.210 € 

Namen in cilj projekta 

Postavka zajema nakup starih stanovanj in poslovnih prostorov. Cilj je ohranitev najemnikov v etažnih stanovanjih, 
ki jim grozi izselitev zaradi njihove socialne stiske in odkup stanovanj v solastnini zaradi dokončne ureditve 
lastništva. Cilj je tudi odkup starih poslovnih prostorov za zagotovitev nove namembnosti in ureditve predvsem 
starih delov mestnega jedra. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so porabljena za nakup stanovanj in poslovnih prostorov po sprejetih planih razpolaganja s premoženjem 
na Svetu MOV. Kupili smo objekt Kardeljev trg 2, Velenje, ki je namenjen ureditvi enote vrtca.V štirih letih 



 

  

predvidevamo vsako leto odkup nekaj zasedenih stanovanj in individualnih stanovanjskih hiš, namenjenih za 
ureditev bivalnih enot. 

4006-1605-005 - Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - stanovanja 
Šmarška cesta 0 € 

Namen in cilj projekta 

Cilj je ureditev normalnih bivalnih pogojev v objektu s pridobitvijo dveh novih stanovanjskih enot in adaptacijo 
poslovnega prostora. Sredstva so bila predvidena za namen pridobitve dveh stanovanjih enot in posodobitve 
prostorov KS. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Zaradi zamude pri pridobitvi gradbenega dovoljenja (pritožbe neposrednih mejašev)se adaptacija še ni pričela. 

4006-1605-006 - Investicijsko vzdrževanje in obnove 449.927 € 

Namen in cilj projekta 

V dogovoru z upravniki vsako leto izvajamo vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih 
objektov in urejamo izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih najemnikov. Cilj je ohranitev normalnega 
gradbenega stanja objektov in stanovanj. Postavka zajema tudi rezervni sklad za nujna vzdrževalna dela, ki ga lahko 
občine zagotavljajo v okviru lastnih virov. Adaptirali smo izpraznjenia stanovanja in menjali stavbno pohištvo 
uredili kopalnice pri najemnikih,kjer je bilo to nujno potrebno. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Vzdrževalna dela so potekala po zastavljenem planu. V prihodnjih letih bomio sprotno adaptirali vsa izpraznejna 
stanovanja in izvajali vzdrževalna dela na skupnih delih innapravah v skladu s sprejetimi plani v deležu našega 
lastništva. 

4006-1605-009 - Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - Efenkova 
61 978.561 € 

Namen in cilj projekta 

Postavka zajema adaptacijo objekta s pridobitvijo stanovanj in bivalnih enot različnih struktur. Cilj je zagotovitev 
bivanja profesorjem novoustanovljenih fakultet ter dijakom in študentom. Za objekt Efenkova 61 Velenje je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za adaptacijo objekta s pridobitvijo novih stanovanj, bivalnih enot in mladinskega 
hotela. Celoten projekt vodi Mladinski center Velenje, Urad za stanovanjsko gospodarstvo mu refundira delež 
stroškov za ureditev stanovanj. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2011 je bila adaptacija zaključena in najemniki vseljeni. 

4006-1605-010 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica 25.257 € 

Namen in cilj projekta 

Postavka zajema soinvestitorstvo gradnje Poslovno stanovanjskega objekta s pridobitvijo neprofitnih najemnih 
stanovanj s pokritimi parkirnimi mesti različnih struktur. Cilj je zagotovitev najemnih stanovanj za tiste občane, ki si 
sami ne morejo rešiti svojega stanovanjskega problema. Sredstva bomo zagotavljali iz pobranih najemnin stanovanj 
in drugih proračunskih virov ter iz posojila. Investicijo bo soinvestiral v deležu 50 % Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Mestna občina Velenje in IGEM d.o.o. sta si medsebojno podelila stavbno pravico na zemljiščih na Gorici. 
Investicija se bo izvajala v letih 2011 – 2013. gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2010. Metna občina 
Velenje bo skupaj s Stanovanjskih skladom RS pridobila 132 stanovanj n 198 garaž, ki jih bo oddala v neprofitni 
najem. 

4006-1605-011 - Rušitev objekta Stari trg 27 15.683 € 

Namen in cilj projekta 

Postavka zajema podrtje objekta Stari trg 27 Velenje. Cilj je zagotovitev nove namembnosti in ureditve predvsem 
starega mestnega jedra. Podrtje je potrebno zaradi slabega gradbenega stanja objekta, ki je nevaren za okolico. 



 

  

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 smo pridobili gradbeno dovoljenje in objekt podrli. 

4007-1302-001 - Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju Trebuše je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki predstavlja 
gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom, toplovodom in kanalizacijo in s tem 
omogočiti gradnjo poslovnih objektov. Do sedaj so bila vložena sredstva v gradnjo SN kabla s transformatorsko 
postajo in del toplovodnega omrežja, ta investicija pa še ni predana v upravljanje. Dinamika izvajanja komunalne 
opreme je vezana na končanje denacionalizacijskih postopkov, območje pa se bo opremljalo v letih od 2008 do 
2011. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Za gradnjo trgovsko- poslovnega objeta ob policiji se pripravlja dokumentacija, pričetek gradnje je predviden v letu 
2010 in 2011. 

4007-1302-002 - ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - I. etapa 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju Obrtne cone Stara vas je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, 
ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom, toplovodom, kanalizacijo za 
odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo objektov za malo obrt. Do sedaj so bila vložena sredstva v 
idejne zasnove komunalne infrastrukture. Dinamika izvajanja komunalne opreme predvideva pridobiti projektno 
dokumentacijo v letih 2008 in 2009, v letu 2008 pričeti z gradnjo infrastrukture in jo predati v upravljanje do leta 
2011. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2008 je izdelan program opremljanja na podlagi idejnih projektov, gradnja je predvidena v letih 2010 in 2011, 
pridobiti je potrebno se nekaj zemljišča. 

4007-1302-003 - ZN Obrtna cona Stara vas I. faza - II. etapa 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju Obrtne cone Stara vas je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, 
ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom, toplovodom, kanalizacijo za 
odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov. Do sedaj so bila vložena sredstva v 
idejne zasnove komunalne infrastrukture. Dinamika izvajanja komunalne opreme predvideva pridobiti projektno 
dokumentacijo v letu 2008, v letu 2009 pričeti z gradnjo infrastrukture in jo predati v upravljanje do leta 2011. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2008 je izdelan program opremljanja na podlagi idejnih projektov, gradnja je predvidena v letih 2010 in 2011, 
pridobiti je potrebno se nekaj zemljišča. 

4007-1302-004 - Gradnja peš poti ob Paki 5.602 € 

Namen in cilj projekta 

Predvidena gradnja pešpoti s cestno razsvetljavo ob Paki na odseku med Jenkovo in cesto Talcev ima za cilj 
izboljšati prometno varnost pešcev z umestitvijo na brežino reke Pake pa povečati atraktivnost poti v rekreativne 
namene. Pešpot je umeščena v prostor v Ureditvenem načrtu centralnih predelov mesta Velenje, investicija pa se 
izvaja po končanem razlastitvenem postopku, ki je bil sprožen za pridobitev zemljišča, potrebnega za gradnjo 
pešpoti. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Gradnja je končana, pešpot in kolesarska steza sta urejeni, poravnane so zapadle obveznosti za leto 2009. 

4007-1302-007 - ZN Lipa zahod 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju pozidave Lipa zahod je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki 
predstavlja gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom, toplovodom, kanalizacijo za 



 

  

odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov. Dinamika izvajanja komunalne 
opreme predvideva pridobiti projektno dokumentacijo v letih 2009 in 2010 in v letu 2010 pričeti z gradnjo 
infrastrukture ter jo predati v upravljanje do leta 2013. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Denacionalizacija je končana, v začetku leta 2010 bo zemljišče v lasti Mestne občine Velenje. Ni še projektov 
komunalne infrastrukture in programa opremljanja, kar se planira v letih od 2010 do 2014. 

4007-1302-008 - ZN Lipa vzhod 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju pozidave Lipa vzhod je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki 
predstavlja gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom, toplovodom, kanalizacijo za 
odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov. Dinamika izvajanja komunalne 
opreme predvideva pridobiti projektno dokumentacijo v letu 2010, v letu 2011 pričeti z gradnjo infrastrukture in jo 
predati v upravljanje do leta 2013. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Denacionalizacija je končana, v začetku leta 2010 bo zemljišče v lasti Mestne občine Velenje. Ni še projektov 
komunalne infrastrukture in programa opremljanja, kar se planira v letih od 2010 do 2014. 

4007-1302-009 - Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza 13.895 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju strnjene pozidave v Škalah in Hrastovcu je opremiti zemljišče z 
javno prometno infrastrukturo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov. Do sedaj so bila vložena sredstva 
v idejne zasnove cestnega omrežja povezne ceste. Dinamika izvajanja komunalne opreme predvideva pridobiti 
projektno dokumentacijo do leta 2010, v letu 2011 pričeti z gradnjo infrastrukture, graditi v več fazah in jo predati v 
upravljanje do leta 2013. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Izdelana je projektna dokumentacija na ravni idejnih projektov in sprejet program opremljanja v letu 2008. V letu 
2011 bodo odkupljena še preostala zemljišča, pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2010 in izvedeno javno 
naročilo za 1. fazo izgradnje v letu 2011. 

4007-1302-010 - Ureditev parkirišč in pov. cesta do Ljubljanske 0 € 

Namen in cilj projekta 

Urejanje prometne in ostale komunalne infrastrukture v Starem Velenju je ostala nedokončana zaradi 
denacionalizacijskih in razlastitvenih postopkov. Urejanje cest in parkirnih površin bo omogočila izboljšanje 
prometne varnosti in prispevala k razvoju Starega Velenja. Po predhodni novelaciji prostorskih in tehničnih 
projektov se bo infrastruktura urejala v letih 2010 do 2011. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Razlastitveni postopek za eno parcelo je bil zaključen 2008. V letu 2011 bodo izdelani projekti na podlagah 
spremenjenega ureditvenega načrta. 

4007-1302-013 - ZN Šentilj - komunalna oprema 15.415 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju pozidave v Šentilju je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki 
predstavlja gradnjo cestnega omrežja in kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo 
stanovanjskih objektov. Zemljišča so bila odkupljena v letu 2006 in 2007, projektna dokumentacija je bila izdelana 
2008, zidava komunalne infrastrukture se bo izvajala fazno v letih 2009 in 2012 in bo predana v upravljanje 
najkasneje do leta 2013. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Izdelani so idejni projekti, v letu 2011 bo sprejet program opremljanja, gradnja za opremljanje 22 parcel na območju 
Arnač in kanalizacije s čistilno napravo za center Šentilja predvidena v letih 2011 do 2014. 



 

  

4007-1302-014 - ZN Selo - komunalna oprema 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju zidave Selo v KS Konovo je opremiti zemljišče z javno 
infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s hodniki za pešce in mirujočim prometom, cestno 
razsvetljavo, toplovodnim omrežjem, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo 
individualnih stanovanjskih objektov in večstanovanjskih objektov ob Cesti na Selo. Za območje urejanja so 
izdelani urbanistični in idejni projekti komunalne opreme z programom opremljanja. Komunalna infrastruktura se 
bo izvajala fazno v letih od 2008 do 2011 in bo predana v upravljanje fazno glede na zaključene posamezne faze 
gradnje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Za 1. fazo izvedbe zazidalnega načrta so v izdelavi projekti, gradnja se bo pričela v letu 2011. 

4007-1302-018 - ZN Stara vas - projekti komunalne opreme 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju Stare vasi sever je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki 
predstavlja gradnjo cestnega omrežja s hodniki za pešce in cestno razsvetljavo, vodovodom, toplovodom, 
kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov. Dinamika izvajanja 
komunalne opreme predvideva pridobiti projektno- tehnične dokumentacije v letih 2007 in 2008, v letu 2008 pričeti 
z gradnjo infrastrukture in jo predajati v upravljanje v zaključenih fazah do leta 2013. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Izdelani so idejni projekti, program opremljanja je izdelan, ker je v izdelavi sprememba lokacijskega načrta, se bodo 
spremenili tudi projekti in program opremljanja. 

4007-1302-019 - Sofinanciranje izdelave ZN - projekti komunalne opreme 
 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen je sovlagati v projekte in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov ter 
objektov družbenega standarda. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Izdelani bodo idejni projekti za posamezna območja predvidene opreme z javno gospodarsko infrastrukturo po planu 
KPV. 

4007-1302-023 - Parkirišče na Trgu mladosti in na Vodnikovi 13.961 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje in ureditev mirujočega prometa, kamor spada tudi ureditev parkiranja kot podalšanje parkirišča pri 
Zdravstvenem domu. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo in soglasja, investicija se izvajala v naslednjem 
proračunskem obdobju. 

4007-1302-024 - Sofinanciranje izgradnje parkirišč pri pošti 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen izgradnje parkirišč pri pošti je izboljšati in pridobiti nova parkirna mesta v Mestni občini Velenje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva niso bila porabljena, zato se bo investicija izvajala v naslednjem proračunskem obdobju. 



 

  

4007-1302-027 - Projektna dokumentacija za garažne hiše 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen postavke zajema soinvestitorstvo gradnje Poslovno stanovanjskega objekta s pridobitvijo nepšrofitnih 
najemnih stanovanj s pokritimi parkirnimi mesti. V investicijo so zajeta tudi dodatna pokrita parkirna mesta v 2. in 
3. etaži garažne hiše pod objektom. Cilj je zagotoviti zadostno število parkirnih mest na tem območju. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2011 bomo pričeli z gradnjo objekta, ki bo dokončan predvidoma do konca leta 2013. 

4007-1302-029 - LN Vinska gora 629 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju lokacijskega projekta Vinska Gora 2 je opremiti zemljišče z javno 
infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s hodniki za pešce in mirujočim prometom, cestno 
razsvetljavo, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo. Cilj je omogočiti gradnjo individualnih stanovanjskih 
objektov, večnamenskega objekta in čistilne naprave. Za območje urejanja so izdelani urbanistični in idejni projekti 
komunalne opreme z programom opremljanja leta 2008. Komunalna infrastruktura se bo izvajala fazno v letih od 
2008 in 2013 in bo predana v upravljanje fazno glede na zaključene posamezne faze gradnje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Del zemljišča je odkupljen v letu 2008, v letu 2009 je predviden še ostali odkup zemljišč, pridobitev gradbenega 
dovoljenja in izvedeno javno naročilo za gradnjo. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja dokončani v letu 
2011, za pravico graditi za ceste in prostor za čistilno napravo je v postopku pridobivanje potrebnih zemljišč. 

4007-1302-030 - Komunalna oprema Zgornji Šalek 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek je opremiti zemljišče z javno 
infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s hodniki za pešce in mirujočim prometom, cestno 
razsvetljavo, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo. Cilj je omogočiti gradnjo individualnih stanovanjskih 
objektov. Za območje urejanja so izdelani idejni projekti komunalne opreme. Programom opremljanja bo sprejet leta 
2008. Komunalna infrastruktura se bo izvajala fazno v letih od 2008 do 2013 in bo predana v upravljanje fazno 
glede na zaključene posamezne faze gradnje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 je predvidena pridobitev zemljišč za javno infrastrukturo, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedeno 
javno naročilo za gradnjo: v sprejet program opremljanja je Območje strnjene pozidave Zgornji Šalek se ne bo 
opremljalo z javnimi cestami temveč z javno infrastrukturo s kanalizacijo za odpadno komunalno vodo in 
kanalizacijo za padavinsko vodo in vodovodom. 

4007-1302-031 - Komunalna oprema Tajna 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen gradnje komunalne opreme na območju strnjene pozidave Tajna je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, 
ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s hodniki za pešce in mirujočim prometom, cestno razsvetljavo, kanalizacijo 
za odpadno in padavinsko vodo. Cilj je omogočiti gradnjo individualnih stanovanjskih objektov. Za območje 
urejanja so izdelani idejni projekti komunalne opreme. Programom opremljanja bo sprejet leta 2008. Komunalna 
infrastruktura se bo izvajala fazno v letih od 2008 in 2013 in bo predana v upravljanje fazno glede na zaključene 
posamezne faze gradnje. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2009 je predvidena pridobitev zemljišč za javno infrastrukturo, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedeno 
javno naročilo za gradnjo. Na območju Tajne se bo urejalo samo odvajanje padavinske,drenažne in druge 
padavinske vode in izpustov iz MKČN. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja bodo izdelani v 2010, gradnja 
planirana v naslednjih letih. 

4007-1502-005 - Izgradnja malih čistilnih naprav 2.100 € 

Namen in cilj projekta 

Na področjih z redko pozidavo je predvideno soinvestiranje v gradnjo malih čistilnih naprav in s tem zagotavljati 
varstvo okolja in zaščito voda, sofinanciranje je predvideno v letih 2009 do 2013. 



 

  

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 so bila porabljena sredstva za investicijski nadzor, sredsta pa se bodo razdeljevala v letu 2011 do 2015 
za sofinanciranje MKČN. 

4007-1602-001 - Programi opremljanja za območje občine 20.366 € 

Namen in cilj projekta 

Predvidena sredstva se bodo porabila za pogodbeno plačilo izdelave Programa opremljanja zemljišč za gradnjo v 
MO Velenje. Cilj sprejetega programa opremljanja je podlaga za izračun komunalnega prispevka. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

 

4007-1602-004 - Programi opremljanja za območje občine - po planu KPV 
 0 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je izdelava programov opremljanja za določitev komunalnega prispevka za gradnjo komunalne 
infrastrukture, kjer se zemljišča opremljajo z novo infrastrukturo. Cilj je sprejeti podlage za izračun komunalnega 
prispevka za gradnjo nove infrastrukture na območjih, kjer še ni vodovoda in kanalizacije. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Programi opremljanja se bodo pripravljali in sprejemali odloki o plačilu komunalnega prispevka za gradnjo z javnim 
vodovodom in kanalizacijo na območjih, kjer vodovoda in kanalizacije še nimajo po planu KPV ( npr.:Vodovod 
Hrastovec, vrh, kanalizacija Šalek levi breg, kanalizacija Kavče). 

4007-1603-003 - Ulična oprema, klopi 791 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je postavljanje urbane opreme, kot so klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa na javnih površinah. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Vsako leto se bo postavlja urbana oprema, predvsem klopi in koši za smeti na javnih površinah. 

 

4007-1606-002 – Geodetske izmere, ostalo 25.984 € 

Namen in cilj projekta 

Namen je izvajati odmere in parcelacije za potrebe upravljanja, nakupa in prodaje ter urejanja geodetskih evidenc. 
Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Opravljajo se geodetske storitve pri prodaji in nakupu zemljišč. 

4007-1606-003 - Odkupi zemljišč 1.261.233 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na 
območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank. Vlaganja v zemljišča so planirana v 
vseh letih do 2013. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Na področju LN Vinska Gora 2, Škale in Hrastovca in Stare vasi je občina že odkupila del potrebnih zemljišč. Na 
območju Šentilja je odkupljena večina zemljišč za realizacijo poselitve. V letu 2011 in 2012 bodo pridobljena 
manjkajoča zemljišča v Vinski gori, Škalah in Stari vasi in na Gorici ( Lipa vzhod in Lipa zahod). 



 

  

4008-0603-001 - Nabava in vzdrževanje opreme 4.014 € 

Namen in cilj projekta 

Z ustanovitvijo skupnega občinskega organa MIRVO in podpisom Dogovora o medsebojnih razmerjih je določeno, 
da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje organa, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, 
strokovnih in drugih nalog. Za zagotavljanje ustreznih pogojev dela so nujno potrebna tudi prevozna sredstva, ki jih 
uporabljajo zaposleni v MIRVO pri opravljanju nadzora iz svoje pristojnosti v občinah ustanoviteljicah. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Z ustanovitvijo skupnega občinskega organa leta 2004 je le-ta, najprej izvajal nadzor v devetih občinah 
ustanoviteljicah, zaposlenih je bilo 7 javnih uslužbencev. Sedaj je v skupni občinski organ vključenih petanjst občin, 
zaposlenih pa je 17 javnih uslužbencev. S sprejetjem Zakona o občinskem redarstvu so občinski redarji dobili nova 
pooblastila, kar je povezano z novim obveznim usposabljanjem, zahteve glede predpisane uniforme in prisilnimi 
sredstvi. Konec leta 2009 se je Medobčinski inšpektorat preimenoval v Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in 
varstvo okolja, zaradi novega področja varstva okolja. Naloge se bodo zaenkrat opravljale za tri občine 
ustanoviteljice, iz področja spremljanja onesnaženosti zraka ter ravnanja s komunalnimi odpadki. Hkrati je šlo še za 
pridružitev dveh zaposlenih sodelavk k ostalim zaposlenim v skupnem občinskem organu. S povečanjem števila 
zaposlenih se zahteva tudi nova in zmogljivejša telekomunikacijska in računalniška oprema. V letu 2010 se je 
planirala ureditev garderobnega prostora za občinske redarje. Zaradi nedorečenosti o selitvi občinskih redarjev na 
drugo lokacijo, se ureditev garderobnega prostora v letu 2010 ni realizirala. Ureditev garderobnega prostora in 
nakup nadzornega sistema na sedežu medobčinskega redarstva je planirano v letu 2011-2012. V letu 2011 
načrtujemo nakup video kamere, ki se bo uporabljala pri delu medobčinskega redarstva. Ob ustanovitvi MIRVO je 
bilo kupljeno tudi eno prevozno sredstvo – osebni avtomobil Hundai GETZ. V letu 2008 je bilo kupljeno kolo z 
motorjem s katerim se je izvajal nadzor v samem mestu Velenje. V letu 2006 je bil sprejet Zakon o občinskem 
redarstvu, ki določa, da morajo mestne občine do 1. januarja 2009 sprejeti Občinski program varnosti. S sprejetjem 
tega programa in s pridružitvijo novih občin se je precej povečala frekvenca nadzora tudi v ostalih občinah 
ustanoviteljicah. V letu 2010 smo imeli planiran nakup še enega prevoznega sredstva (osebno vozilo), ki ga zaradi 
dobrega vzdrževanja starega avtomobila in dobre notranje organizacije dela nismo kupili. Ker je vozilo v izjemno 
slabem stanju, bo potrebno v letu 2011 kupiti osebno vozilo za potrebe občinskih redarjev. 

4008-0603-002 - Vzdrževanje prostorov 0 € 

Namen in cilj projekta 

Projekt ni bil realiziran. 

4009-0603-001 - Nabava in vzdrževanje opreme 5.440 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so v letih 2009-2013 planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme za zaposlene v 
Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Predvidena je nabava dodatne opreme za vzpostavitev geoinformacijskega 
centra SAŠA regije. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2010 smo kupili dva mobilna telefona, dva prenosna računalnika in programsko opremo za zaposlene v 
Uradu za okolje in prostor SAŠA regije, v vrednosti 5.440,43 €. V naslednjih letih je predvideno nadaljevanje 
posodibitve računalniške opreme v uradu. 













   
 

  
BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2010 in 
na zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. 
 
SREDSTVA 
 
AOP 001 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine kontov od 00 do 
09) znašajo 163.825.892 EUR in so za 8% večja kot leta 2009. 
 
AOP 002 in 003  Čista vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR (skupina kontov 
00 in 01), med katere uvrščamo računalniške programe, licence, avtorske pravice in stavbne pravice 
znaša 769.991 EUR. V primerjavi s preteklim letom se je čista vrednost neopredmetenih  sredstev 
povečala za 26%. Povečanje predstavlja nadgradnjo obstoječih računalniških programov,  plačilo 
licenčnin za leto 2010, plačilo avtorskih pravic. Največji delež povečanja predstavlja prenos 
premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev v okviru prenosa komunalne infrastrukture iz 
sredstev v upravljanju pri Komunalnem podjetju  Velenje d.o.o. v knjige občine. 
 
AOP 004 in 005  Čista vrednost nepremičnin (skupina kontov 02 in 03) 
Po stanju na dan 31.12.2010 so v poslovni knjigi Mestne občine Velenje izkazane nepremičnine v lasti 
Mestne občine Velenje v čisti vrednosti  112.380.179 EUR  po naslednjih podskupinah:  
 
                                                                                                                   v EUR 

Podskupine 
nepremičnin: 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost Delež 
v % 

Zemljišča 12.095.851 - 12.095.851 10,7 
Zgradbe 156.479.632 70.714.850 85.764.782 76,3 
Nepremičnine v gradnji 
ali izdelavi 

14.519.546 - 14.519.546 13,0 

SKUPAJ 183.095.029 70.714.850 112.380.179 100,0 
 
V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje nepremičnin Mestne občine Velenje kot neposrednega 
uporabnika. 
 
Stanje neodpisane vrednosti nepremičnin po podskupinah: 
                                                                                                v EUR  
Podskupine nepremičnin: Stanje 31.12.2009 Stanje 31.12.2010 Indeks povečanja ali 

zmanjšanja 
Zemljišča 10.547.250 12.095.851 114,7 
Zgradbe 50.094.720 85.764.782 171,2 
Nepremičnine v gradnji ali 
izdelavi 

8.270.282 14.519.546 175,6 
 

SKUPAJ 68.912.252 112.380.179 163,1 
 
Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2009 povečale za nabave med letom, zmanjšale za odpise med 
letom in obračunano amortizacijo. 
 
S spremembo SRS 35 so se s 1.1.2010 prenesla vsa osnovna sredstva komunalne infrastrukture, ki jih 
je imelo v upravljanju Komunalno podjetje Velenje d.o.o., v poslovne knjige občine.  S pogodbo o 
poslovnem najemu, pa ima Komunalno podjetje Velenje d.o.o. vso komunalno infrastrukturo v najemu.  
Po pogodbi o poslovnem najemu zabilančno vodi tudi register osnovnih sredstev za to infrastrukturo. 
 
Čista vrednost nepremičnin MO Velenje na dan 31.12.2010 se je v primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2009 povečala za 63%., od tega je 50% povečanje zaradi prenosa komunalne infrastrukture. 
 
Povečanje predstavljajo: nakup kmetijskih in stavbnih zemljišč (Stara vas, Trebuša), prenos zemljišč iz 
sredstev v upravljanju, prenos zemljišča komunalne deponije, nova stanovanja na Efenkovi,  nakup 
novih objektov (nakup stanovanjske hiše zaradi širitve krožišča, poslovni prostor za izgradnjo vrtca na 
Kardeljevem trgu), obnovitvena dela na CČN, sanacija ploščadi Edvarda Kardelja, rekonstrukcija 
instalacij upravne stavbe Titov trg, obnova podhoda na Foitovi, pešpot pri Vemontu, ureditev vrtičkov 



   
 

v Bevčah, širitev LC Paka-Lopatnik, prenos osnovnih sredstev odlagališča komunalnih odpadkov, 
prenos dela vodovoda Graška gora iz knjig Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o.v knjige 
občine, prenos ekoloških otokov iz PUP d.d in PUP Saubermacher d.o.o., izgradnja sončne elektrarne 
na stavbi Titov trg,  povečanje investicij v teku. 
 
Zmanjšanje predstavljajo: rušitev objekta Stari trg, prenos objektov v upravljanje javnim zavodom,  ter 
prenos dokončanih investicij med osnovna sredstva MO Velenje (Objekti nizke gradnje). 
 
 
AOP 006 in 007  Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina 
kontov 04 in 05)  
Po stanju na dan 31.12.2010 je v poslovni knjigi Mestne občine Velenje izkazana oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva v lasti Mestne občine Velenje v čisti vrednosti  5.304.024 EUR po 
naslednjih podskupinah:  
                                                                                                                                       v EUR 

Podskupine opreme: Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost 
Oprema 28.526.863 23.341.229 5.185.634
Drobni inventar* 555.678 555.678 -
Dr. opredm.os.sred. 284.796 166.406 118.390
SKUPAJ 29.367.337 24.063.313 5.304.024
 
*Po Zakonu o računovodstvu se vsa opredmetena osnovna sredstva, katerih doba koristnosti je daljša 
od enega leta, nabavne vrednosti pa so manjše od 500 EUR, razvrščajo med drobni inventar. Drobni 
inventar se po 45. členu Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi. Vodi se le 
evidenčno, ne povečuje pa vrednosti sredstev. 
 
V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 
Mestne občine Velenje kot neposrednega uporabnika. 
 
Stanje neodpisane vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po podskupinah: 
                                                                                               v EUR 

Podskupine opreme: Stanje 31.12.2009 Stanje 31.12.2010 
 

Indeks povečanja ali 
zmanjšanja 

Oprema 670.054 5.185.634 773,9 
Drobni inventar - - - 
Dr. opredm.os.sred. 148.841 118.390 79,5 
SKUPAJ 818.895 5.304.024 647,7 
 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z letom 2009 povečala za nove 
nabave med letom, zmanjšala za odpise med letom in obračunano amortizacijo. 
 
Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev MO Velenje na dan 31.12.2010 se je 
v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 povečala za 647,7%. 
 
Povečanje predstavlja nakup novih računalnikov, brezžičnih točk za internet, pohištva, parkomatov, 
igral za otroško igrišče in fitnes naprav,  opreme za projekt FREE, opreme za projekt Mestna blagajna, 
polnilnih stebričkov elektrobay, prenos opreme iz sredstev v upravljanju Komunalnega podjetja 
Velenje d.o.o. v poslovne knjige občine. Povečanje iz tega naslova je 555%. 
 
AOP 008  Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06) 
Po stanju na dan 31.12.2010 Mestna občina Velenje izkazuje 2.928.168 EUR terjatev iz naslova 
dolgoročnih finančnih naložb. Največji delež predstavlja osnovni kapital Komunalnega podjetja 
Velenje, kjer je Mestna občina Velenje 83,10% lastnik. Preostali del predstavljajo kapitalske naložbe v 
Rosio–PUP Saubermacher d.o.o., Golte d.o.o., Savinjsko šaleško območno razvojno agencijo d.o.o., 
RRA Regionalno razvojno agencijo Celje d.o.o., RASR Razvojno agencijo savinjske regije d.o.o. in 
finančne naložbe v delnice.  
 
Zmanjšanje vrednostnih papirjev v letu 2010 je izkazano zaradi preoblikovanja le-teh. Stanje 
vrednostnih papirjev v centralnem registru KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d. in 
Vzajemnih skladov je usklajeno z letnim izpisom stanja na dan 31.12.2010. 
 



   
 

AOP 009  Dolgoročno dana posojila in depoziti (skupina kontov 07) 
Po stanju na dan 31.12.2010 Mestna občina Velenje v bilanci stanja izkazuje 5.200 EUR terjatev iz 
naslova dolgoročno danih posojil in depozitov.  Le-ti predstavljajo dolgoročne depozite pri Banki 
Velenje z namenom subvencioniranja obrestnih mer subjektom malega gospodarstva. 
 
AOP 010  Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08)  
Po stanju na dan 31.12.2010 Mestna občina Velenje v poslovni knjigi izkazuje dolgoročne terjatve iz 
naslova kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu za obročno odplačevanje v skupnem 
znesku 88.229 EUR. 
 
AOP 011  Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko (čisto) vrednost sredstev, ki jih je 
občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna Mestne občine Velenje in delež CČN 
Šaleške doline, ki jo ima v upravljanju Občina Šoštanj in se letno usklajujejo na podlagi podatkov 
pravnih oseb, ki uporabljajo sredstva.  
 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2010 znašajo 42.350.101 EUR in so za 54% nižja 
od predhodnega leta. Znižanje terjatev za sredstva dana v upravljanje izhaja predvsem iz spremembe 
SRS 35, ki od 1.1.2010 ne omogoča več javnim podjetjem, da imajo osnovna sredstva v upravljanju. 
Zato so vsa sredstva komunalne infrastrukture prenesena iz sredstev v upravljanju med lastna osnovna 
sredstva občine. 
Tako znašajo terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodom 41.865.102 EUR in sredstva dana v 
upravljanje Občini Šoštanj 484.999 EUR. 
  
Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva, dana v upravljanje (pretežno gre za opredmetena 
osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev), vpliva 
poleg sprememb pri teh sredstvih (na novo prejeta sredstva, odpisi in podobno), tudi znesek 
obračunanih stroškov amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v 
upravljanje, ki jo izkazujejo uporabniki teh sredstev.  
 
AOP 012 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(skupine kontov od 10 do 19) v letu 2010 znašajo 15.534.168 EUR in  so za 58% višja, kot ob koncu 
leta 2009. 
 
AOP 013  Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (skupina kontov 10) 
Po stanju na dan 31.12.2010 so v poslovni knjigi Mestne občine Velenje izkazana denarna sredstva na 
dan 31.12.2010 v blagajni v višini 452 EUR in v pomožnih blagajnah v višini 2.149 EUR, skupno torej 
v znesku 2.601 EUR. 
 
AOP 014  Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11)  
Stanje sredstev na podračunu EZR Mestne občine Velenje na dan 31.12.2010 znaša 20.330 EUR in 
stanje sredstev na podračunu za dobrodelne namene v višini 69.335 EUR, skupaj 89.665 EUR.  Stanje 
se je glede na leto 2009 zmanjšalo za 9.187 EUR. 
 
AOP 015  Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12) 
Odprte kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2010 znašajo 2.802.066 EUR in so za 15% višje 
od leta 2009. Od tega znašajo zapadle terjatve 2.276.959 EUR in nezapadle 525.107 EUR. 
Večji delež terjatev predstavljajo:  terjatve iz naslova komunalnih prispevkov, terjatve iz naslova 
najemnin stanovanj,  poslovnih prostorov in CČN, terjatve iz naslova komunalnih taks, denarnih in 
pogodbenih kazni. 
 
Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini in vršijo sodne izterjave. 
 
AOP 016  Dani predujmi in varščine (skupina kontov 13) 
Po stanju na dan 31.12.2010 ima MO Velenje odprte terjatve za dane predujme v znesku 542 EUR. 
 
AOP 017  Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14) 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2010  znašajo 474.437 
EUR.  
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo: 



   
 

-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 128.329 EUR ali 27,0% 
vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 331.345 EUR ali 69,9% 
vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
-kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 12.820 EUR ali 2,7% vseh 
kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
-kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 1.943 EUR ali 0,4% vseh 
kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta. 
 
Stanje terjatev MO Velenje je za 123.183 EUR večje,  kot na dan 31.12.2009.  
  
Največji del odprtih terjatev se nanaša na podlagi navodila Ministrstva za finance knjiženega presežka 
krajevnih skupnosti.  
Ostale odprte terjatve se nanašajo na terjatve za razliko med ekonomsko ceno in prispevki staršev za 
vzgojo in varstvo otrok iz drugih občin, ki obiskujejo vrtec v Mestni občini Velenje, terjatve iz naslova 
sofinanciranja občin za delovanje skupnih organov, terjatve iz naslova najemnin,  terjatve iz naslova 
letnih parkirnih kart. 
 
Od skupnega zneska terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta MO Velenje je do 31.12.2010 
zapadlo v plačilo za 24.913 EUR ali 5% vseh terjatev.  
 
Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini ter vršijo sodne izterjave. 
 
AOP 018  Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15) znašajo 0 EUR.  
 
AOP 019 Kratkoročne terjatve iz financiranja (skupina kontov 16) znašajo 13.568 EUR, od tega je 
5.222 EUR iz naslova neplačanih obresti danega posojila posrednemu proračunskemu uporabniku, 
8.346 EUR pa iz naslova depozita pri Banki Velenje z namenom subvencioniranja obrestnih mer 
subjektom malega gospodarstva, ki zapade v plačilo v letu 2011. 
 
AOP 020  Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17)  znašajo 274.774 EUR. Največji del 
predstavljajo terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, terjatve za davek od premoženja 
in terjatve do ZPIZ.  Ostale terjatve so druge kratkoročne terjatve. 
 
AOP 021  Neplačani odhodki (skupina kontov 18) 
Neplačani odhodki znašajo 11.876.515 EUR in so za 50% višji kot leta 2009.  To so odhodki, ki so že 
nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja, vendar še niso bili plačani ali 
zapadejo v plačilo v naslednjem letu. 
  
AOP 022  Aktivne časovne razmejitve (skupina kontov 19) znašajo 0 EUR.  
 
AOP 032 AKTIVA SKUPAJ znaša 179.360.060 EUR. Indeks povečanja bilančne vsote v letu 2010 v 
primerjavi z letom 2009 je 112. 
 
AOP 033  Aktivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 990) znašajo 3.132.197 EUR. 
Stanje kontov izvenbilančne evidence predstavlja izstavljene in prejete menice in bančne garancije za 
zavarovanje plačil in poroštev ter prejete menice in bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
AOP 034 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov 
od 20 do 29) MO Velenje znašajo 13.478.934 EUR  in so za 54% višje kot ob koncu leta 2009. 
 
AOP 035  Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20) znašajo 
47.362 EUR. 
Na zadnji dan leta 2010  so v poslovnih knjigah MO Velenje odprte kratkoročne obveznosti za prejete 
predujme v znesku 7.412 EUR in obveznosti za prejete varščine v znesku 39.950 EUR, od tega 16.956 
EUR varščina za koncesijo PUP d.d. Velenje, 12.784 EUR varščine za najem garaž Kardeljev trg, 
Stantetova in TC3 in 10.210 EUR ostale varščine za resnost prispelih ponudb. 
 



   
 

Plačane varščine bodo vrnjene vplačnikom varščin ob prekinitvi koncesijskih pogodb oziroma se bodo 
poračunale ob sklenitvi novih pogodb in z izstavitvijo računov za najemnino garaž. 
 
AOP 036 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) znašajo 277.567 EUR in so 
za 9% večje od leta 2009. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izhajajo iz naslova obveznosti za 
izplačilo decembrske plače, ki je izplačana v mesecu januarju 2011. 
 
 
AOP 037  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22) 
Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2010 znašajo 6.625.058 EUR, od tega je 
zapadlo 54% in nezapadlo 46% obveznosti.  
V letu 2010 nismo sklepali pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide 
iz najemodajalca na najemnika. 
 
Večji delež predstavljajo: 

- nezapadle obveznosti do Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za vodenje investicij sanacij 
cest, kanalizacije in vodovodov; 

- nezapadle obveznosti do podjetja Gradnje Lamut d.o.o. za  investicijo vrtički Bevče; 
- zapadle obveznosti do Podjetja za urejanje prostora d.d. Velenje za izvajanje javnih 

gospodarskih služb; 
- zapadle obveznosti do podjetja Nizke gradnje Andrejc d.o.o. Šoštanj za urejanje prostora po 

koncesijski pogodbi; 
- zapadle obveznosti do podjetja CMC Celje d.d. za obnovo Vile Bianca in PC Rudarski dom; 
- zapadle obveznosti do Cigrad d.o.o. za nakup stanovanj na Selu; 
- zapadle obveznosti do IGEM d.o.o. za izgradnjo PSO Gorica; 
- zapadle obveznosti do PS ZA AVTO d.o.o. za nakup zemljišča Trebuša  
- zapadle obveznosti do podjetja Izletnik Celje d.d. za prevoze učencev in javni mestni potniški 

promet; 
 

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev MO Velenje je v primerjavi s preteklim letom večje za 
3.104.619 EUR. 
 
AOP 038  Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23) 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 1.415.722 EUR. Odprte obveznosti predstavljajo 
obveznosti , ki so prenesene po asignacijah in obveznosti do fizičnih oseb, obveznosti za plačilo vračila 
vlaganj v telekomunikacije in obveznost za plačilo davka na dodano vrednost. Stanje kratkoročnih 
obveznosti iz poslovanja je v primerjavi s preteklim letom večje za 977.968 EUR. 
 
AOP 039  Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 
24) 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2010 znašajo 
1.799.069 EUR, od tega je zapadlo 47% in nezapadlo 53% obveznosti.  
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo: 
-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 3.680 EUR ali 1% 
vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
-kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 220.580 EUR ali 12% 
vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 419.727 EUR ali 23% 
vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
-kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 1.155.181 EUR ali 64% 
vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. 
 
Glavnino obveznosti MO Velenje predstavljajo obveznosti iz naslova mesečnih transferov javnim 
zavodom za plačo za mesec december, ki je izplačana v januarju 2010, mesečne dotacije krajevnim 
skupnostim, sredstva za investicijo RCERO Celje.   
Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je v primerjavi s preteklim 
letom manjše za 13.358 EUR. 
 
AOP 040 Kratkoročne obveznosti do financerjev (skupina kontov 25)  znašajo 0 EUR. 
 
AOP 041 Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26) znašajo 0 EUR. 
 
AOP 042  Neplačani prihodki (skupina kontov 28) 



   
 

Neplačani prihodki v skupni višini 3.174.703 EUR predstavljajo prihodke, ki do konca leta še niso bili 
plačani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. 
Vrednost neplačanih prihodkov ne vključuje davka na dodano vrednost. 
Stanje neplačanih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom večje za 526.887 EUR. 
 
AOP 043  Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29)  znašajo 139.453 EUR. 
MO Velenje izkazuje med drugimi pasivnimi časovnimi razmejitvami oproščene prispevke za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide, ki so zaposleni na MO Velenje nad predpisano 
kvoto v višini 71.937 EUR in knjižen presežek podračuna za dobrodelni namen, ki je vključen v 
presežek MOV v višini 67.516 EUR. 
 
AOP 044 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (skupine kontov od 90 do 98) skupaj 
znašajo 165.881.126 EUR  in so za 10% večje kot ob koncu leta 2009. 
 
AOP 045  Splošni sklad (skupina kontov 90) 
Splošni sklad je po stanju na dan 31.12.2010 oblikovan v skupni višini 152.379.102 EUR. V primerjavi 
s preteklim letom se je splošni sklad povečal za 6%. Splošni sklad MO Velenje je oblikovan za:   

- neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
- finančne naložbe 
- terjatve za sredstva, dana v upravljanje 
- druge namene (presežek prihodkov nad odhodki) 
                                                                                                                

Spremembe oziroma gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
finančnih naložb in terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2010 so pojasnjena v okviru aktive 
med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju.  
 
MO Velenje po stanju na dan 31.12.2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 104.649 
EUR. Od tega  znaša presežek za dobrodelni namen 67.743 EUR in presežek MO v višini 36.906 EUR. 
Na osnovi navodila Ministrstva za finance (Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 
2008 in 2009, št. 412-01/2005/9 z dne 25.9.2007), so v ta presežek vključeni tudi presežki krajevnih 
skupnosti, ki so pravne osebe. 
 
AOP 046  Rezervni sklad (skupina kontov 91) znaša 19.116 EUR. Sredstva rezervnega sklada so 
namenjena za odpravo posledic elementarnih nesreč. 
 
AOP 047  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  (skupina kontov 92) 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami MO Velenje so evidentirane dolgoročne terjatve 
do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 88.229 EUR. 
V primerjavi s preteklim letom se je stanje zmanjšalo za 35.468 EUR. 
 
AOP 054 Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96) znašajo 9.957.895 EUR in so za 
3.645.191 EUR višje kot leta 2009. Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na dolgoročne kredite, 
ki smo jih najeli pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije in poslovni banki za nakup novih 
stanovanj ter za investicije. Povečanje dolgoročnih finančnih obveznosti izhaja iz naslova prenosa 
dolgoročnih kreditov, s katerimi se je financirala izgradnja komunalne infrastrukture iz poslovnih knjig  
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. v knjige občine. 
 
AOP 055 Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97) znašajo 1.923.121 EUR. Obveznosti se 
nanašajo na dogovor o obročnem odplačilu obveznosti iz naslova preveč porabljene amortizacije iz 
preteklih let za izgradnjo komunalne infrastrukture, kar se je odražalo v Podbilanci sredstev in 
obveznosti do virov sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009 v višini 1.833.569 EUR. Preostale 
obveznosti v višini 89.552 EUR se nanašajo na 10% soudeležbo kupcev stanovanj, kar pa bo potrebno 
po 10-tih letih vrniti. 
 
AOP 056 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (skupina 
kontov 980) znašajo 1.513.663 EUR in predstavljajo 18% delež lastništva Občine Šoštanj na CČN 
Šaleške doline. Občina Šoštanj nam je svoj delež predala v upravljanje. 
 
AOP 060 PASIVA SKUPAJ znaša 179.360.060 EUR.  Indeks povečanja bilančne vsote v letu 2010 v 
primerjavi z letom 2009 je 112. 
 
AOP 061  Pasivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 999) znašajo 3.132.197 EUR. 
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POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 
 
Enotni zakladniški račun (EZR) MO Velenje je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega 
transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna MO Velenje, ki 
so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine. 
 
Zakladniški podračun EZR MO Velenje se do pridobitve ustreznega certifikata sme 
uporabljati le za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah 
in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih. 
 
V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007, 104/2009) se vodi ločena 
poslovna knjiga upravljavca enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje, 
vpisanega pod šifro proračunskega uporabnika 03336 in matično številko 5884268004. 
 
Med denarne tokove se vključujejo plačane obresti na stanja podračunov, odhodek za prenos 
proračunu pripadajočega presežka, na drugi strani pa se priznavajo  prihodki  iz naslova 
prejetih obresti od nočnih depozitov pri poslovnih bankah in obresti na stanje EZR pri Banki 
Slovenije.  
 
Mestna občina Velenje ima za leto 2010 z Novo ljubljansko banko d.d. in Probanko d.d. 
sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju na depozitnem področju in Pogodbo o vodenju 
enotnega zakladniškega računa občine z Banko Slovenije in Upravo Republike Slovenije za 
javna plačila. 
 
V letu 2010 je bilo na zakladniški podračun EZR na podlagi pogodb z omenjenima bankama 
(obrestovanje nočnih depozitov) in Banko Slovenije (obrestovanje preostanka sredstev na 
zakladniškem podračunu) plačanih za 20.529,32 EUR obresti, od tega je bilo nakazanih 
posameznim proračunskim uporabnikom 19.817,23 EUR obresti, razlika v znesku 712,09  
EUR pa predstavlja presežek od upravljanja zakladniškega podračuna v letu 2010, ki bo na 
podlagi sklepa župana prenesen na račun Mestne občine Velenje v letu 2011. Ustvarjen 
presežek od upravljanja v letu 2009 je znašal 659,50 EUR in je bil nakazan na podračun 
Mestne občine Velenje 26.2.2010. 
 
Denarno stanje enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje je enako stanju 
zakladniškega podračuna in vsoti stanj podračunov proračunskih uporabnikov enotnega 
zakladniškega podračuna Mestne občine Velenje. 
 
Dobroimetje upravljavca EZR Mestne občine Velenje znaša na dan 31.12.2010                       
1.460.155,42 EUR. 
 
 
 
V bilanci stanja so tako na koncu leta izkazana naslednja stanja: 

‐ Dobroimetje pri Banki Slovenije 712,09 EUR 
‐ Kratkoročni depozit na odpoklic pri poslovnih bankah 1.459.443,33 EUR 
‐ Terjatve za obračunane obresti za december 2010 v znesku 1.778,97 EUR 
‐ Neplačani odhodki v znesku 1.712,06 EUR 

SKUPAJ AKTIVA  1.463.646,45 EUR 



 
 

‐ Obveznosti do proračunskih uporabnikov za stanja na podračunih EZR 1.459.443,33 
EUR 

‐ Obveznost za nakazilo obresti za december 2010 do proračunskih uporabnikov 
1.712,06 EUR 

‐ Neplačani prihodki 1.778,97 EUR 
‐ Sredstva na splošnem skladu za drugo (sredstva na računu) 712,09 EUR 

SKUPAJ PASIVA  1.463.646,45 EUR 
 

 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Lucija Kortnik, univ.dipl.ekon., s.r. 
svetovalka za finance II 
 
 
Amra Kadrič, dipl.ekon. (UN), s.r.                                                        Bojan Kontič, s.r. 
višja svetovalka I za finance – vodja urada                                          župan 
 
 
 
 
Velenje, 25.2.2011 








