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

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

sklicujem

9. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 11. oktobra 2011, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

 	župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ s.r.

26. september 2011 Številka: 09

glasilo št. 09

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

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

sklicujem

21. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
v torek, 18. junija 2013, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  	 župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l.r.

3. junij 2013 Številka: 22

glasilo št. 22
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PREDLOG

ZAPISNIK 20. SEJE
Sveta Mestne občine Velenje 

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 14. 
5. 2013, s pričetkom ob 8. uri in s prekinitvijo ob 14. uri.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

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

Opravičil se je naslednji člani sveta: Dimitrij AMON

Člani sveta so za 20. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
-  Glasilo št. 21 in Prilogi h glasilu št. 21/1 in 21/2 (objavljena 

na spletni strani Mestne občine Velenje)
-  Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 

opombami
-  Razširitev dnevnega reda 20. seje Sveta Mestne občine 

Velenje
-  Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu sveta Mestne 

občine Velenje
-  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje 

negospodarskih javnih služb
-  Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 

Mladinski center Velenje
-  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski 

center Velenje
-  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska 

vprašanja Mestne občine Velenje
-  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor 

Mestne občine Velenje
-  Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih 

programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013-2016
-  Predlog Sklepa o izdaji soglasja za oddajo javnega naročila 

po postopku s pogajanji brez predhodne objave za gradnjo 
Meteorne kanalizacije Zgornji Šalek

-  Predlog Sklepa o izdaji  soglasja za oddajo javnega naročila 
po postopku s pogajanji brez predhodne objave za izvedbo 
obnove lokalne ceste 410010 od križišča Pohrastnik do 
križišča v Skorno

-  Smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev Odloka o 
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

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

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

imenovanja
-  Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
-  Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja
-  Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 20. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.  Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Velenje
2.  Vprašanja in pobude članov sveta
3.  Predstavitev plana dela Komunalnega podjetja Velenje in 

kratka predstavitev poročila za leto 2012 
4.  Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu sveta Mestne 

občine Velenje
5.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje 

negospodarskih javnih služb
6.  Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega 

zavoda Mladinski center Velenje
7.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski 

center Velenje
8.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za 

mladinska vprašanja Mestne občine Velenje
9.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor 

Mestne občine Velenje
10.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. 953 Paka iz 

javnega dobra
11.  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2013

12.  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti 
Mestne občine Velenje v najem

13.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje 
s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup

14.  Predlog Odloka o zagotavljanju pogojev za delo članov 
Sveta Mestne občine Velenje

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

16.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v 
Velenju

17.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

18.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del

19.  Osnutek Odloka o spodbujanju podjetništva v mestni 
občini Velenje

20.  Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja 
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za 
leto 2012 

21.  Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja 
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov nastalih na 
območju mestne občine Velenje za leto 2013

22.  Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe 
za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in koncesije 
gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni 
občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za 
leto 2012

23.  Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta lokalne 
gospodarske javne službe za zbiranje in prevoz komunalnih 
odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za 
ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj 
in občini Šmartno ob Paki za leto 2013

24.  Poročilo o poslovanju Vrtca Velenje za leto 2012
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25.  Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2012
26.  Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2012
27.  Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku za leto 

2012
28. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 

programov in projektov na področju turizma v Mestni 
občini Velenje za leto 2012

29.  Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se z dnevnega reda 
umakne naslednja točka:
- Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi 
tako, da se na:
-  10. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov v Načrt 

razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 
2013-2016;

-  11. točko uvrsti Predlog Sklepa o izdaji soglasja za oddajo 
javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne 
objave za gradnjo Meteorne kanalizacije Zgornji Šalek;

-  12. točko uvrsti Predlog Sklepa o izdaji  soglasja za oddajo 
javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne 
objave za izvedbo obnove lokalne ceste 410010 od 
križišča Pohrastnik do križišča v Skorno.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se na:
-  10. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov v Načrt 

razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 
2013-2016;

-  11. točko uvrsti Predlog Sklepa o izdaji soglasja za oddajo 
javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne 
objave za gradnjo Meteorne kanalizacije Zgornji Šalek;

-  12. točko uvrsti Predlog Sklepa o izdaji  soglasja za oddajo 
javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne 
objave za izvedbo obnove lokalne ceste 410010 od 
križišča Podhrastnik do križišča v Skorno.

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

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se po skrajšanem 
postopku obravnava naslednja točka:
- 16. točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine 
Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
16. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti 
Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v 
najem ali zakup - obravnava po skrajšanem postopku.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.

Predlog je bil sprejet.
 
Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 20. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predstavitev plana dela Komunalnega podjetja Velenje in 

kratka predstavitev poročila za leto 2012  
4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu sveta Mestne 

občine Velenje
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje 

negospodarskih javnih služb
6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 

Mladinski center Velenje
7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski 

center Velenje
8. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska 

vprašanja Mestne občine Velenje
9. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor 

Mestne občine Velenje
10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih 

programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013-2016
11. Predlog Sklepa o izdaji soglasja za oddajo javnega naročila 

po postopku s pogajanji brez predhodne objave za gradnjo 
Meteorne kanalizacije Zgornji Šalek

12. Predlog Sklepa o izdaji  soglasja za oddajo javnega naročila 
po postopku s pogajanji brez predhodne objave za izvedbo 
obnove lokalne ceste 410010 od križišča Pohrastnik do 
križišča v Skorno

13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. 953 Paka iz 
javnega dobra

14. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2013

15. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti 
Mestne občine Velenje v najem

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje 
s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup

17. Predlog Odloka o zagotavljanju pogojev za delo članov 
Sveta Mestne občine Velenje 

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

19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v 
Velenju

20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del

21. Osnutek Odloka o spodbujanju podjetništva v mestni občini 
Velenje

22. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja 
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za 
leto 2012 

23. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja 
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gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju 
mestne občine Velenje za leto 2013

24. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe 
za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in koncesije 
gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni 
občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za 
leto 2012 

25. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta lokalne 
gospodarske javne službe za zbiranje in prevoz komunalnih 
odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za 
ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj 
in občini Šmartno ob Paki za leto 2013

26. Poročilo o poslovanju Vrtca Velenje za leto 2012
27. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2012
28. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2012
29. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku za leto 

2012
30. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 

programov in projektov  na področju turizma v Mestni občini 
Velenje za leto 2012

31. Odgovori na pobude in vprašanja

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Članica sveta Dragica POVH je dejala, da je pri 16. točki 19. 
seje podala zgolj nekaj dodatnih informacij, saj je bilo samo 
poročilo dovolj izčrpno.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 19. seje Sveta Mestne občine Velenje.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1.  Postavil je vprašanje, kdaj se načrtuje delo športnih 

objektov na območju nekdanjega bazena. Dejal je še, da se 
je sedaj na tem mestu odstranila ograja  in je ostala precej 
neugledna površina. Podal je pobudo, da bi se tam zasadila 
trava. 

2.  Dejal je, da bi bilo potrebno na našem področju čim bolj 
spodbujati ekološko kmetijstvo in pridelavo hrane. Podal je 
pobudo, da se preuči, kakšne so možnosti, da bi se v naši 
občini mladi ljudje ukvarjali s takšno dejavnostjo. Prav tako 
bi se bilo potrebno pridružit tistim, ki zagovarjajo avtohtona 
semena. 

3.  Podal je pobudo, da bi se spodbujalo k izbiri bolj umirjenih 
barv fasad v vaškem okolju, prav tako mora biti primerna 
tudi arhitektura. 

Članica sveta Terezija JAKLIČ je podala naslednji pobudi:
1.  Podala je pobudo, da bi se obeležje pod lipo postavilo na 

višji podstavek, prav tako so robovi plošče zelo ostri, kar bi 
lahko bilo nevarno.

2.  Podala je pobudo, da se zaščitijo okna na gradu Turn zaradi 
vandalizma in uničevanja gradu. Poleg tega jo zanima, kdo 
je lastnik zemljišča, kjer teče Pozojeva pot in kdo je torej 
dolžan urejati okolico te poti. 

Član sveta Jurij TERGLAV je podal naslednjo pobudo:
1.  Podal je pobudo, da se ohišje vseh radarjev obrne v 

nasprotno smer, tako kot so to storili na Cesti Simona 
Blatnika. Zlasti bi bilo to smiselno narediti na Kidričevi cesti 
pri šoli. 

Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Ponovno je podal pobudo, da se zamenja steklo na 

avtobusnem postajališču nasproti kinološkega društva. 
2.  Podal je pobudo, da bi bili redarji v času, ko se gradi garažna 

hiša na Gorici, nekoliko bolj tolerantni, ker ljudje nimajo kje 
parkirati. 

3.  Podal je pobudo, da se popravi podrta ograja okoli igrišča v 
Paki. 

4.  Podal je pobudo, da se uredi pot pod Vilo Herberstein, ker 
je polna vej. 

5.  Podal je pobudo, da se obnovijo modre parkirne črte pred 
pošto, ki so že precej obledele. 

6.  Podal je pobudo, da bi se razmislilo o postavitvi nadhoda 
za pešce na Foitovi, saj veliko ljudi hodi kar čez cesto, kljub 
podhodu. 

7.  Dejal je, da je na Stantetovi prišlo do tožbe, ki je bila rešena 
v korist stanovalcev. Podal je pobudo, da občina počaka, da 
se razreši lastništvo zemljišč, šele nato naj se stvari rešujejo 
naprej. Prav tako ga zanima, koliko tožb je bilo vloženih s 
strani MOV in koliko s strani stanovalcev. 

Član sveta Ignac NOVAK je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1.  Postavil je vprašanje, ali je Sončni park kulturna dediščina. 
2.  Dejal je, da je dobil odgovor glede zavijanja na Cesti talcev 

pri novih stolpičih, vendar meni, da bo prišlo do težav, ko bo 
promet povečan. Postavil je vprašanje, ali ima lastnik ceste 
namen tam postaviti rondo oziroma cesto širiti in v kakšnem 
času. 

3.  Podal je pobudo, da se pristojne službe povežejo s 
Planinskim društvom Šentilj in se na Kožlju postavijo 
betonske mize in klopi. 

4.  Dejal je, da je na cesti med nogometnim stadionom in golf 
igriščem ob strani vedno parkiranih veliko avtomobilov, 
parkirišče pri Galactici pa je prazno. Podal je pobudo, da se 
tja pošlje mestne redarje. 

Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1.  Dejal je, da je sicer dobil odgovore glede kolesarske steze, 

ni pa dobil nobenega terminskega plana. Prav tako ga 
zanima terminski plan kolesarske povezave do Slovenj 
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Gradca, saj je na nekaterih delih od Velenja do Doliča še 
ni. 

2.  Podal je pobudo, da bi se v Starem Velenju pri spomeniku 
talcev postavila neka bariera, da se ne bi videlo kant za 
smeti, ki stojijo ob spomeniku. 

3.  Dejal je, da ni zadovoljen z odgovorom glede Trebuše, ker 
je struga polna hlodov. Meni, da čiščenje ne bi bil tako velik 
strošek. 

Član sveta Robert BAH je podal naslednjo pobudo:
1.  Dejal je, da se cesta v Škalah pred dvema letoma ni 

ustrezno sanirala, saj se pesek ob cesti spira na križišče, 
kar je nevarno. Podal je pobudo, da se to uredi. 

Članica sveta Majda GABERŠEK je podala naslednjo 
pobudo:
1.  Dejala je, da so občani zelo zadovoljni z možnostjo izposoje 

koles. Podala je pobudo, da bi se postavila dodatna stojala 
za kolesa, na primer pri Hoferju. 

Član sveta Rolando KALIGARO je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1.  Podal je pobudo, da bi se kolesa na Bicy postajah ustrezno 

zaščitila za primer slabega vremena.
2.  Podal je pobudo, da bi se kolesarska steza, ki bi naj šla ob 

Žarovi cesti in Trebuši, naredila nekoliko širša, da bi lahko 
tam celo zimo zaradi senčne lege potekal tek na smučeh. 

3.  Postavil je vprašanje, ali je še v načrtu postavitev strehe 
nad baliniščem.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1.  Dejal je, da je glede izvedbe projekta »Kolesarčki« dobil 

odgovor, da projekt financira SPV, privatno podjetje, ki to 
izvaja, pa pošilja prošnje in se torej dvakrat plačuje. Zanima 
ga, kako je s tem. 

2.  Dejal je, da je MOV Knjižnici Velenje v preteklih letih dala 
čez 3 milijone EUR, iz gradiva pa je razvidno, da se Pilon 
centru na leto plačuje še približno 86.000 EUR. Zanima ga, 
za kaj gredo ti stroški. 

Član sveta Andrej KUZMAN je podal naslednji pobudi:
1.  Podal je pobudo, da se sprejme odlok o dopolnitvah in da 

prostorski ureditveni pogoji dajo odgovor, pod kakšnimi 
pogoji se lahko postavljajo bazne postaje. 

2.  Podal je pobudo, da se uredi problem vožnje motorjev po 
Kožlju. 

Član sveta Franc BLATNIK je podal naslednjo pobudo:
1.  Podal je pobudo, da se poostri nadzor nad pobiranjem 

pasjih iztrebkov v Sončnem parku. Prav tako bi bilo smiselno 
ponovno postaviti znake za prepoved sprehajanja psov. 

Članica sveta Alenka GORTAN je podala naslednjo pobudo:
1.  Podala je pobudo, da bi zapornico pri jezeru in nogometnem 

igrišču dvignili, ker invalidi in mamice z vozički ne morejo 
mimo. 

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predstavitev plana dela Komunalnega podjetja 
Velenje in kratka predstavitev poročila za leto 

2012  

Plan dela je predstavil Uroš ROTNIK.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da so naročili pregled 
poslovanja KP za leto 2012. Na podlagi zaključkov poročila 
pa bodo usmerjali poslovanje KP v prihodnjih letih. Poslovni 
načrt za leto 2013 je bil sprejet marca, ker je bilo potrebno v 
načrt poslovanja vključiti novo vodstvo KP Velenje, želeli pa 
so si tudi realno planiranje, zaradi uredbe vlade glede dviga 
cen komunalnih storitev. Še vedno pa je prioriteta zniževanje 
stroškov za uporabnike komunalnih storitev, predvsem pa 
si želijo dobrega poslovanja KP, saj imajo kohezijski projekt, 
za kar potrebujejo KP, ki bo dobro poslovalo in sredstev ne 
bo potrebno vračati. Vse spremembe pa potrebujejo čas. V 
preteklosti so najprej sprejemali plan dela KP, nato proračun in 
je bilo potrebno plan usklajevati s proračunom, na koncu pa je 
bil potreben rebalans plana in poslovanje KP je bilo pozitivno. 
Ta rebalans pa je pomenil, da so bile najemnine v proračunu 
nižje in se je razkorak samo povečeval. Meni tudi, da struktura 
zaposlenih na KP ni najboljša, saj je na področju vzdrževanj in 
podobnih del, ki bi jih lahko KP podjetje opravilo samo, premalo 
zaposlenih. Prav tako bo potrebno v prihodnje doreči, kaj bodo 
naredili z razvojno inženiring skupino, ki so jo na KP ustanovili 
in jo sedaj pri kohezijskem projektu potrebujejo. Dejstvo je, da 
so nekatere pomanjkljivosti v KP že odpravili, druge pa bodo v 
letih, ki sledijo. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil vprašanje, ali 
je res še vedno v mestu netesne približno 60km kanalizacije 
in da je še kar nekaj cevi azbestnih. Prav tako so prihodki na 
postavki hlajenja in plina tako majhni, da ga zanima, zakaj je 
tako in kako bi lahko ljudi spodbudili, da bi se za to več odločali. 
Postavil je vprašanje, kako je v prihodnosti mišljen nadzor nad 
odtoki malih čistilnih naprav. 

Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, za kakšno 
obdobje je sestavljena individualna pogodba direktorja KP. 
Glede sredstev za kohezijo ga zanima, kaj bo, če ne bo dosti 
denarja in kaj, če ga kaj ostane. Zanima ga tudi, ali pri izbiri 
izvajalcev del gledajo le na višino cene ali tudi na reference. 
Postavil je vprašanje, koliko cevi je še azbestnih v samem 
Velenju in kdaj jih nameravajo zamenjati. Predlagal je, da se 
naredi natančna analiza, kje je smiselna izterjava komunalnih 
dolgov in kje ne. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da največ sredstev KP 
dobi s strani uporabnikov, torej občanov, zato je prav, da KP 
ne gleda zgolj na dobiček. Če kaj denarja ostane, ga mora 
vrniti v infrastrukturo. Rečeno je bilo, da služba za investicijski 
inženiring ne pokriva sama sebe. Če bo tako še naprej, takšne 
službe ne potrebujemo, saj je na trgu dovolj ponudbe teh 
storitev. Zanima ga, kaj bodo naredili z viškom vode

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da bi bilo potrebno 
razmisliti, kam z viškom vode. Strinja se, da je glede inženiringa 
konkurenca velika, zato je potrebno razmisliti o smiselnosti 
skupine. 
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Član sveta Franc ŽERDIN je dejal, da imamo v MOV 
komunalne storitve na zelo visokem nivoju in želi, da bi bilo 
tako še naprej. KP pa je zelo povezano z občani, zato bi bilo 
potrebno pri komuniciranju z njimi narediti korak naprej. Računi 
so namreč zelo komplicirani in nepregledni in bi jih bilo potrebno 
poenostaviti. 

Član sveta Rolando KALIGARO je postavil vprašanje, ali se kaj 
analizirajo cene in življenjske dobe materialov kot je na primer 
polietilen, ker bi se tukaj dalo privarčevati, še zlasti sedaj, ko se 
bodo menjale azbestne cevi. 

Članica sveta Alenka GORTAN je dejala, da se ji zdi zelo 
zanimiv omenjeni sistem hlajenja. Postavila je vprašanje, ali 
so narejene kakšne raziskave tržišča in kakšne so smernice v 
zvezi s hlajenjem. 

Član sveta Ignac NOVAK je postavil vprašanje, ali si bo tudi 
nov direktor ob koncu leta izplačal uspešnost, prav tako kot 
prejšnji direktor. Zanima ga tudi, kako bodo 400 uporabnikom 
komunalnih storitev zagotovili pitno vodo. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da nikoli ni govoril o tem, 
da imamo v MOV slabo komunalno infrastrukturo, ampak da je 
slabo vodenje KP. Cilj je, da se do konca mandata KP spravi na 
potrebne številke. 

Članica sveta Majda GABERŠEK je pohvalila poročilo. 
Postavila je vprašanje, zakaj se vsako leto povečuje najemnina 
za grobove. 

Član sveta Jurij TERGLAV je postavil vprašanje, koliko je na 
KP zaposlenih operativnih delavcev. 

Uroš ROTNIK je dejal, da ima pogodbo podpisano za 4 leta, 
torej do konca mandata. Kar se tiče plina in hlajenja, je tako, 
da KP s tem ne ustvarja nekih dobičkov. Kar se tiče inženiring 
skupine, je tako, da se takšnih ljudi na trgu sploh ne da dobiti. 
Treba bo razmišljati v smeri, da bi se to skupino tržilo. Razmislili 
bodo tudi o poenostavitvi položnic za komunalne storitve. Upa, 
da do rebalansa ne bo prišlo, če pa, bodo obrazložili, zakaj. 
Prav tako bo potrebno več delati na komunikaciji z občani. 
Samo hlajenje pa se ekonomsko trenutne še ne izplača. 
Izplačilo za uspešnost bo sprejel, če bodo lastniki mnenja, da 
je bil uspešen. Stroški urejanja pokopališča naraščajo, zato je 
višja tudi najemnina, vendar je v primerjavi z ostalimi občinami 
nizka. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu 

sveta Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 

potrditvi mandata članu sveta Mestne občine Velenje. 

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

Sledila je slovesna prisega nove svetnice Helene Imperl. 

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor 

za področje negospodarskih javnih služb

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih 
služb.

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

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet 
javnega zavoda Mladinski center Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center 
Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet 

zavoda Šolski center Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje.

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

Komisijo za mladinska vprašanja Mestne 
občine Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja Mestne 
občine Velenje. 

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

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v 

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje.

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov v Načrt 
razvojnih programov Mestne občine Velenje 

za obdobje 2013-2016

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine 
Velenje za obdobje 2013-2016.

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

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izdaji soglasja za oddajo 
javnega naročila po postopku s pogajanji 

brez predhodne objave za gradnjo Meteorne 
kanalizacije Zgornji Šalek

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o izdaji soglasja za oddajo javnega naročila po postopku 
s pogajanji brez predhodne objave za gradnjo Meteorne 
kanalizacije Zgornji Šalek.

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

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izdaji  soglasja za oddajo 

javnega naročila po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave za izvedbo obnove lokalne 

ceste 410010 od križišča Pohrastnik do 
križišča v Skorno

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da mu je nerazumljivo, da 
sprejemajo sklep, ki se tiče druge občine, seveda pa lahko 
soglašajo. Predlog bo podprl. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o izdaji  soglasja za oddajo javnega naročila po postopku s 
pogajanji brez predhodne objave za izvedbo obnove lokalne 
ceste 410010 od križišča Pohrastnik do križišča v Skorno.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. 

953 Paka iz javnega dobra

Obrazložitev predloga je podala Andreja KATIČ.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnin v k.o. 953 Paka iz javnega dobra.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje  

za leto 2013

Obrazložitev predloga je podala Andreja KATIČ.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2013.

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

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih 
stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne 

občine Velenje v najem

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih 
stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v 
najem. 

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

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o obremenjevanju nepremičnin v 
lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi 

pravicami ter oddaji v najem ali zakup

Obrazložitev predloga je podala Andreja KATIČ.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi 
pravicami ter oddaji v najem ali zakup. 

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

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o zagotavljanju pogojev za 
delo članov Sveta Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIČ. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine 
Velenje.

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

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju

Obrazložitev predloga je podala Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju.

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

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

Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib 
– območje skakalnic v Velenju

Obrazložitev predloga je podala Branka GRADIŠNIK.

Član sveta Andrej KUZMAN je postavil vprašanje, zakaj se ne 
vnese v predlog  spremembe, ki jo je predlagal gospod Gams. 
Prav tako ni nobenega razloga, da bi njegov predlog zavrnili. 
Meni, da je odlok potrebno slovnično pregledati, saj je že v 3. 
členu kar nekaj napak, prav tako je tekst v 4. in 6. členu skoraj 
enak. Glasoval bo proti.

Članica sveta Erika VERŠEC je dejala, da je za krajane to 
pereč problem. Vsekakor je potrebna neka rešitev. Glasovanja 
se bo vzdržala. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog iz pravnih 
razlogov podprl. Na zboru krajanov namreč ni bil sklepčen 
niti Svet KS, saj sklicatelj ni zagotovil prisotnosti. Prav tako je 
nesprejemljivo, da se od Sveta MOV zahtevajo stvari s strani 
krajevne skupnosti, prav tako krajevna skupnost prepoveduje, 
da se nekaj postavi na zemlji, ki sploh ni njena, kar se mu ne 
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zdi sprejemljivo. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da je to območje 
vsekakor potrebno urediti, vendar pa bi bilo potrebno izvzeti ti 
dve postaji, ki potrebujeta dodatno obrazložitev za ljudi, ki tam 
živijo. Svetniki morajo namreč delati v korist ljudi. Smiselno bi 
bilo v celoten proces vključiti tudi gospoda Gamsa. Predlog bo 
podprl, če se bosta postaji izvzeli. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da ni mogoče urejati te lokacije 
brez upoštevanja baznih postaj, ki so na stolpih. Zadeva je bila 
krajanom jasno predstavljena in nič se ni prikrivalo. Prav tako je 
bilo v celoti upoštevano mnenje gospoda Gamsa. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da bo predlog podprl. 
Od osnutka do predloga se je namreč zgolj vnesla  pripomba 
gospoda Gamsa, kaj drugega pa se ni spremenilo.  

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu 
Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju.
 
Za predlog je glasovalo 28 članov sveta, dva sta bila proti.
Predlog je bil sprejet. 

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

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 02; Krajevni skupnosti 

Škale-Hrastovec in Konovo-del
Obrazložitev osnutka je podala Branka GRADIŠNIK.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo osnutek podprl. Dejal 
je, da ima društvo v Lipju že čebelnjak, zato bi bilo smiselno 
tam postaviti učni čebelnjak. 

Član sveta Robert BAH je dejal, da se je potrebno zavedati, 
da je ta osnutek merilo tudi za vse ostale PUP-e, zato je 
pomembno, da je osnutek dober. Verjetno pa je bil tudi usklajen 
z upravno enoto, kar je v praksi pomembno.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da so o tem odloku 
razpravljali tudi na komisiji. Zlasti se jim je zdelo pomembno, 
da se podpira kmete in njihovo dejavnost. Problem pa bi lahko 
bili enostavni objekti, ki se lahko kar hitro spremenijo v na 
primer individualno hišo, zato je pomemben tudi nadzor s strani 
inšpekcij.

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti 
Škale-Hrastovec in Konovo-del.

     

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

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spodbujanju podjetništva v 

mestni občini Velenje

Obrazložitev osnutka je podala Alenka REDNJAK. 

Član sveta Franc ŽERDIN je dejal, da bo osnutek odloka 
podprl. Veseli ga odločitev, da je MOV na tem področju zavzela 
zelo aktivno vlogo. Dejal je, da močno podpira ustanovitev 
projektnega tima za razvoj podjetništva in novih delovnih mest. 
Potrebno pa bi bilo tudi čim boljše povezovanje s šolstvom. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da je letos za to 
predvidenih 50.000 EUR, upa pa, da se bo v prihodnosti našlo 
kaj več sredstev. Odlok močno pozdravlja in podpira. Smiselno bi 
bilo podjetništvo spodbujati tudi na drugačne načine, na primer 
z manjšim komunalnim prispevkom ali kaj podobnega. Počasi 
pa bi bilo potrebno začeti razmišljati tudi o novih industrijskih 
conah glede na novo avtocesto. 

Članica sveta Dragica POVH je dejala, da pozdravlja osnutek 
odloka. Meni pa, da je 4. točka 3. alineje v 5. členu nerazumljiva. 
V 15. in tudi nadaljnjih členih je govora o upravičenih stroških 
svetovanja zunanjih svetovalcev. Meni, da bi morale biti tukaj 
zajete vse storitve in ne le svetovanje. V 30. členu pa bi bilo 
smiselno dodati med izvajalce nadzora tudi možnost notranjega 
revizijskega organa s strani občine, ki bo imela možnost 
nadziranja porabe sredstev. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da osnutek odloka podpira. 
Dejal je, da so v 2. členu obstoječa podjetja izpuščena. 
Spodbujamo lahko namreč tudi ohranjanje delovnih mest v že 
obstoječih podjetjih. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da se mu zdi zaviranje 
podjetja, če mora ta zagotoviti, da bo delavec zaposlen eno 
leto. Če nima dela, je to nesmiselno nalagati. Smiselno bi bilo 
tudi urediti nadzor nad podjetji, ki za nazaj nimajo pokritih 
stvari, ali pa so zlorabljala delavce. Pomemben vidik je tudi to, 
da je odlok namenjen občanom MOV, kar je potrebno poudariti. 
Postavil je še vprašanje, ali je smiselno, da se vpišejo notri tudi 
podjetja, kot na primer KSSENA, torej podjetja v občinski lasti. 
Če ima KSSENA na primer nek projekt, bi bila morda lahko do 
tega upravičena. 

Članica sveta Irma FURST-LAH je dejala, da je za podjetnike 
zelo pomembna tudi reklama in v osnutku ni zasledila, ali je 
teh 50.000 EUR namenjenih tudi za to. Smiselno bi bilo tudi 
predstaviti mladim znane in uspešne slovenske podjetnike, na 
primer Iva Boscarola. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da bo osnutek odloka 
podprl. Seveda bo potrebno zapisati tudi kriterije za razdelitev 
sredstev. Nujno pa je seveda povezovanje med različnimi 
institucijami, torej med šolami, podjetji in tako naprej. 
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Član sveta Srečko MEH je dejal, da je naloga občine, da 
ustvarja pogoje za nova delovna mesta in podjetja so pri tem 
pripravljena sodelovati. Medsebojno sodelovanje institucij je 
torej zelo pomembno. S tem osnutkom občina ustvarja pogoje 
za podjetništvo in delovna mesta. 

V odlok pa je potrebno zapisati, da lahko sredstva koristijo le 
tisti, ki bodo zaposlovali občane MOV. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je podjetja, ki bi prišla v 
občino, potrebno deliti na tista, ki so že utečena in sredstev ne 
potrebujejo, ter tista, ki šele začenjajo. 

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je za razvoj 
podjetništva vsekakor potrebno ustvariti neko prijazno okolje. 
Predvsem bi bilo potrebno resnično omogočiti podjetnikom, 
da lahko na primer brezplačno dobijo prostore, plačajo manj 
komunalnega prispevka in tako dalje. 

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
22. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spodbujanju podjetništva v mestni občini Velenje.

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

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju gospodarske javne 
službe odlaganja preostankov predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
nastalih na območju mestne občine Velenje za 

leto 2012

Poročilo je predstavila Simona ŠROT.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da je bila lani 
izvedena investicija v garažo za kompaktor, za kar je bilo 
plačanih 198.000 EUR, letos pa je ponovno predvidenih 
dodatnih 500.000 EUR. Zanima ga, kako je s tem. Pri virih in 
sredstvih pa ga zanima, zakaj lani najemnine ni bilo. 

Simona ŠROT je odgovorila, da so oktobra lani dali ven plan za 
leto 2013. Gradnja garaže se je začela nekje jeseni in ker niso 
vedeli, kdaj točno bo končana, so jo uvrstili tudi v letošnji plan. 
Dela so se torej začela lani, zaključila pa so se aprila letos. 
Skupni stroški bodo nekje 400.000 EUR. Najemnina pa lani ni 
bila porabljena, zato so jo prenesli v letošnje leto. 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o sprejemu Programa 

izvajanja gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov, nastalih na območju 
mestne občine Velenje za leto 2013

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 
2013.

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

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske 

javne službe za zbiranje in prevoz komunalnih 
odpadkov in koncesije gradnje področnega 

centra za ravnanje z odpadki v mestni občini 
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob 

Paki za leto 2012

Poročilo je predstavil Janez HERODEŽ.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je potrebno biti pazljiv 
glede ukinitve odlaganja gradbenega materiala, saj lahko to 
vodi v več črnih odlagališč. 

Župan Bojan KONTIČ je opozoril na problematiko ekološkega 
otoka proti Podkraju, ki ga bo potrebno večkrat čistiti ali nekako 
drugače urediti. 

Janez HERODEŽ je dejal, da ne razmišljajo o tem, da bi ukinili 
možnost odlaganja gradbenega materiala. Glede ekološkega 
otoka pa je tako, da se vedno odzovejo in očistijo, je pa 
otok v Pesju težava. Morda bi ga bilo smiselno prestaviti na 
ustreznejšo lokacijo. 

Članica sveta Dragica POVH je dejala, da je tudi v Šaleku 86 
ekološki otok zelo problematičen, kar pomeni, da je potrebno 
pogosteje odvažati, ali pa povečati kapacitete. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je predlagal, da se na otoke 
namestijo kamere.

Svetniki so se seznanili s poročilom. 
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K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta 
lokalne gospodarske javne službe za zbiranje 
in prevoz komunalnih odpadkov in koncesije 

gradnje področnega centra za ravnanje 
z odpadki v mestni občini Velenje, občini 
Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 

2013

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe 
za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in koncesije gradnje 
področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini 
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2013.

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

Član sveta Franc SEVER je predlagal, da se seja na tej točki 
prekine. 

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 20. 
seja na 26. točki prekine. 

Za predlog je glasovalo 12 svetnikov, 10 jih je bilo proti.
Predlog je bil sprejet. 

Seja se je prekinila ob 1�. uri. Nadaljevanje seje bo v sredo, 
22. maja 201�, ob 1�. uri.

Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

PREDLOG

ZAPISNIK 
NADALJEVANJA 20. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

 
Nadaljevanje seje je potekalo v sejni dvorani Mestne občine 
Velenje, dne 22.5. 2013, s pričetkom ob 16.00 uri in zaključkom 
18.00 uri.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.
Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 25 članov in je svet 
sklepčen. 

Opravičili so se naslednji člani sveta: Srečko MEH, Jožef 
KAVTIČNIK, Marjana KOREN, Rafael GORŠEK in Jurij 
TERGLAV.

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o poslovanju Vrtca Velenje za leto 

2012

Poročilo je predstavila Nataša DOLER.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da je iz poročila 
razvidno, da so se terjatve lani povečale za skoraj 20%. 
Zanima ga, koliko je teh terjatev in ali jih je možno izterjati. 
Poleg tega naj bi po njihovih podatkih MOV prispevala 
��,��% vseh dohodkov, v poročilu pa je navedena številka 
��,�1%. Zanima ga, ali gre za napako. 

Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, koliko so 
stala okna, ki so jih zamenjali v Vinski Gori. Pohvalil je 
poročilo in predstavitev poročila. 

Nataša DOLER je dejala, da gre pri terjatvah večinoma za 
dolgove staršev. Starši prosijo za obročna odplačila, za 
odloge plačil in tako naprej in dolgovi se kopičijo.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2012

Poročilo je predstavila Lidija ČRNKO.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2012

Poročilo je predstavil Vinko MIHELAK.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je tako nizek obisk muzeja 
zaskrbljujoč, zato bo potrebno v tej smeri nekaj narediti. Prav 
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tako bo verjetno potrebno izvesti tudi kakšno reorganizacijo, 
morda združiti enote pod eno streho. Vsekakor pa bo potrebno 
razmisliti, kako narediti muzejsko ponudbo vabljivo za goste. 
Vsebino bo potrebno nadgraditi in nekoliko preoblikovati.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da na koncu poročila ni 
navedeno, kdo je pripravil poročilo. Poudaril je, da bo potrebno 
razmisliti o dobri PR službi. Smiselno pa bi bilo muzej bolj 
promovirati po slovenskih šolah. 

Vinko MIHELAK je dejal, da je upadanje obiska splošen trend 
muzejev po Sloveniji in velenjski muzej ni nobena izjema. So 
pa vsi obiskovalci navdušeni nad razstavami v muzeju. Šole 
vabijo v muzej, vendar se na splošno šole za ogled muzejev 
ne odločajo več toliko kot v preteklosti. Vedno pa so seveda 
možne izboljšave ponudbe in programa v muzeju.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da so današnji trend 
na tem področju zlasti dogodki, kot so na primer viteški dnevi, 
ko se človek lahko vživi v tedanji čas in takšnih dogodkov bi 
moralo biti čim več, ker so vabljivi za ljudi. 

Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, kako 
je z obiskom Hiše mineralov, ki je zelo zanimiva in bi jo bilo 
potrebno čim bolj promovirati. Prav tako je bila pred kratkim v 
Tržiču prireditev na temo mineralov in ga zanima, ali so tudi oni 
sodelovali. 

Član sveta Drago SEME je dejal, da bi se bilo potrebno v 
Velenju bolj promovirati med seboj. Ko pride gost v muzej, se 
mu nato pove tudi na primer, kjer lahko kaj dobrega popije in 
poje. 

Članica sveta Erika VERŠEC je dejala, da bi bilo potrebno v 
muzejsko dejavnost bolj vključiti tudi Gorenje, ki ima že kar 
dolgo tradicijo. 

Članica sveta Terezija JAKLIČ je dejala, da je slišala od ljudi, 
da so stalne zbirke že nekoliko dolgočasne in bi jih lahko 
zamenjali. Prav tako je dostop do gradu zelo neprimeren. 
Dejstvo pa je, da se na promociji ne naredi dovolj. 

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da je grad lep, če se kaj 
naredi tudi za njegovo okolico. Sedaj bi bilo smiselno narediti 
neko študijo ali načrt, kako urediti okolico gradu in mu dati novo 
podobo. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da so vsekakor nove 
možnosti tudi na področju muzejske dejavnosti z novimi idejami 
in seveda povezovanjem. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v 

zraku za leto 2012

Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da bi bilo smiselno razmisliti o 

postavitvi monitorja, kjer bi se dnevno objavljali podatki o tem, 
kakšno je trenutno stanje na področju čistosti ozračja. Tako bi 
se ljudje seznanili s tem, v kakšnem mestu živijo, saj nekateri 
še vedno mislijo, da živimo v ekološko oporečnem okolju. Glede 
na meritve, pa dejansko živimo v enem bolj prijaznih okolij v 
Sloveniji. 

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je postavitev monitorja 
dobra ideja. S tem bi se pokazal velik napredek k čistosti okolja 
in tudi pomembnost gradnje bloka 6.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K �0. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 

sofinanciranje programov in projektov  na 
področju turizma v Mestni občini Velenje za 

leto 2012

Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK.

Članica sveta Terezija JAKLIČ je predlagala, da bi bolj uporabili 
mesto na vodi, ker je zelo zanimivo. Prav tako je podala 
pobudo, da bi se postavil na jezeru kompas, ki bi kazal smeri in 
hribe, ki obdajajo Velenje. Dejala je še, da je skrajni čas, da se 
umaknejo vsi avtomobili, ki so parkirani pred ribiškim domom, 
parkirišče zgoraj pa je prazno. 

Član sveta Anton DE COSTA je pohvalil delo podmladka na 
področju turizma. Dejal je, da je možnosti za dogodke izredno 
veliko. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo celostno turizem v 
Velenju zaživel šele takrat, ko se bodo združili zainteresirani 
subjekti, tega pa sedaj še ni. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K �1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na pobude in vprašanja

Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki.

Seja se je zaključila ob 18. uri.

Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj: KOMISIJA ZA PRIZNANJA                                    Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 11. člena Odloka o 
priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 in 5/07) na 
svoji _________ seji, dne ____________ 2013 sprejel 

SKLEP
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v 

letu 2013

I. 
Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine v letu 2013 
naslednja priznanja: 

1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo: FRANC ŽERDONER, 
KARL ČRETNIK IN DRUŠTVO MODELARJEV »MODELAR« 
VELENJE.

FRANC ŽERDONER je eden najbolj prepoznavnih slovenskih 
harmonikarjev, vodij narodno-zabavnih ansamblov in 
skladateljev narodno-zabavne glasbe. Čeprav je od rojstva 
slaboviden, je že pri šestih letih zaigral prve melodije na 
harmoniki. Z osmimi leti je odšel v Zavod za slepo in slabovidno 
mladino v Ljubljano. Tam se je začel učiti igrati na klavir, igranja 
na harmoniko pa se je najprej učil pri Jožetu Povšetu. Po dveh 
mesecih učenja je že igral v harmonikarskem orkestru, kmalu pa 
je nastopal tudi kot solist. Leta 1963 je ustanovil prvo glasbeno 
skupino. Njegov prvi ansambel je imel okoli dvajset nastopov. 
Franc Žerdoner je igral harmoniko in kitaro, sodeloval pa je tudi 
pri pevskem zboru, ki je nastopal po vsej Sloveniji. Po končani 
srednji poklicni šoli v Škofji Loki je bil od leta 1965 do leta 
1969 zaposlen v Zdravstvenem domu Žalec, nato pa do leta 
1999 v Gorenju. Leta 1970 so bili ustanovljeni Šaleški fantje. 
Fantje so prepotovali pol Evrope, osvajali so zlate Orfejeve 
značke na festivalu na Ptuju (leta 1999 so na Ptuju kot najboljši 
ansambel festivala osvojili zlati Orfejev kipec), prva mesta pa 
so zasedli še na festivalih v Števerjanu, na Graški Gori in v 
Libojah. Dvakrat so se uvrstili na festival Slovenska polka in 
valček. Nastopali so na RTV Slovenija, sodelovali na Alpskem 
večeru, na prireditvah Glasba brez meja, na Koncertih iz naših 
krajev Radia Slovenija. Šaleški fantje so izdali 11 kaset oziroma 
zgoščenk. Kasneje je Franc Žerdoner ustanovil ansambel 
Franc Žerdoner s prijatelji. Tudi s tem ansamblom je nastopil 
na številnih festivalih in osvajal nagrade. Napisal je 230 skladb 
narodno-zabavne, pop in zborovske glasbe. Več kot dvajset let 
je igral tudi z ansamblom Sredenšek, prepeval pri Rudarskem 
oktetu in deset let z oktetom Luiss Braille slepih Slovenije, vodil 
je zbor upokojencev Vinske Gore in kvintet Flamingo. 
Franc Žerdoner je za svoje delo leta 2006 prejel priznanje 
župana Mestne občine Velenje, bil pa je tudi prejemnik priznanja 
OF Občine Žalec in Velenje, priznanja za posebne zasluge za 
delo v glasbi pri Zvezi slepih Slovenije. Prejel je tudi številna 
priznanja z različnimi ansambli na festivalih narodno-zabavnih 
ansamblov.

KARL ČRETNIK danes živi v Velenju, rojen pa je v Šentjurju 
pri Celju, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo. Zaključil je srednjo 
šolo za sanitarne tehnike v Ljubljani in leta 1966 diplomiral 
na Višji šoli za zdravstvene delavce. V letih 1963–1971 je bil 
zaposlen na občini Velenje, potem pa na Premogovniku Velenje 
vse do upokojitve leta 2006.

Takoj po prihodu v Velenje se je zapisal med kulturne 
ustvarjalce. Gledališko ustvarjanje ima v Velenju dolgo in 
bogato tradicijo. Karl Čretnik je eden izmed najbolj zaslužnih, 
uspešnih in vztrajnih ustvarjalcev ter organizatorjev gledališke 
dejavnosti. V Kulturno društvo Gledališče Velenje se je vključil 
že leta 1963. Začel je v Mladinskem odru Velenje, nato v 
Amaterskem gledališču Velenje, danes Kulturnem društvu 
Gledališče Velenje. V 50-letnem ustvarjanju je Karl Čretnik 
odigral 427 gledaliških predstav, 35 gledaliških vlog in režiral 
18 gledaliških predstav. Opravljal je tudi funkcijo predsednika 
Gledališča Velenje, nastopal kot recitator na številnih proslavah 
in  prireditvah v Šaleški dolini in praznovanjih Mestne občine 
Velenje. Še danes je zelo pomemben povezovalni člen z novo 
generacijo Gledališča Velenje, ljubiteljski igralec, dramaturg, 
režiser in vzornik mladim.
 
DRUŠTVO MODELARJEV »MODELAR« VELENJE je marca 
2013 praznovalo 50. obletnico ustanovitve društva. Skupina 
mladih modelarjev je z delovanjem začela na Osnovni šoli 
Mihe Pintarja Toleda pod vodstvom Arpada Šalamona ter na 
osnovni šoli v Starem Velenju (»konjušnica«) pod vodstvom 
Boža Mohorka. V prostorih Ljudske tehnike v parku se je 18. 
februarja 1962 zbrala skupina modelarskih zanesenjakov (25 
oseb). Občni zbor Društva modelarjev ljudske tehnike Velenje 
je bil 9. decembra 1962 v Domu Ljudske tehnike. 
Hkrati so v okviru društva delovali krožki na osnovnih šolah 
Mihe Pintarja Toleda in Gustava Šiliha ter na osnovnih šolah v 
Šoštanju in Šmartnem ob Paki. 
Z letom 1991, ko je bilo konec skupne države, je bilo potrebno 
na novo urediti tudi vse formalnosti za članstvo v mednarodnih 
organizacijah. Tega leta so velenjski modelarji tako že postali 
polnopravni člani Svetovne zveze za modelarstvo in modelarski 
šport – NAVIGE. 
Svetovnega prvenstva v FSR leta 1992 na Švedskem sta 
se udeležila Avgust Škoflek in Janez Melanšek, ki sta prvič 
zastopala Slovenijo kot samostojno državo. Tudi rezultat je bil 
odličen – sedmo mesto Janeza Melanška v kategoriji FSR-V 
7,5. 
Septembra 1992 so na Plevelovem  jezeru v Velenju organizirali 
mednarodno tekmovanje z modeli čolnov na radijsko vodenje. 
Jezero in okolica takrat nista bila urejena tako kot danes. Treba 
je bilo postaviti pomol, urediti cesto, elektriko in še kaj. Leta 
1994 se je nekaj velenjskih članov udeležilo tudi  svetovnega 
prvenstva v Banski Bystrici na Slovaškem. 
Leto 1996 je bilo društveno delo v celoti posvečeno organizaciji 
svetovnega prvenstva. Pokrovitelj svetovnega prvenstva je bil 
dr. Janez Drnovšek, takratni predsednik Vlade RS. Udeležba je 
bila rekordna: 284 tekmovalcev iz 26 držav. Velenje in Slovenijo 
so obiskali tekmovalci z vseh celin. 
Na svetovnem prvenstvu leta 2000 se je na prireditvenem 
prostoru Turistično-rekreacijskega centra Jezero zbrala pisana 
druščina 326 tekmovalcev iz 27 držav s 628 modeli. S podporo 
Mestne občine Velenje so leta 2004 vložili kandidaturo za 
organizacijo svetovnega prvenstva FSR in tekmovanje tudi 
uspešno izpeljali.
Slovenske ekipe in velenjski modelarji so avgusta 2006 na 
Norveškem prvič osvojili medalje na svetovnih prvenstvih. Leta 
2012 so se Velenjčani udeležili 18. svetovnega prvenstva v 
Dessau v Nemčiji.
V zadnjih letih redno osvajajo najvišja mesta praktično na vseh 
tekmovanjih po Evropi. 
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2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: TURISTIČNO 
DRUŠTVO VINSKA GORA, MEDOBČINSKA ZVEZA 
PRIJATELJEV MLADINE VELENJE IN JOŽICA 
GROBELNIK. 

TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA uspešno deluje že 
26 let. Prvih 13 let je bilo društvo najbolj prepoznavno po TV-
oddajah (več kot 40), ki so jih v sodelovanju s TV Slovenija 
gostili v Večnamenskem domu v Vinski Gori. Bili so tudi 
soorganizatorji številnih radijskih oddaj. Zaradi odmevnosti 
TV-oddaj se je izjemno povečalo zanimanje turistov za ogled 
Šaleške doline. Svoje delovanje so tako usmerili v ureditev 
turističnih zanimivosti v kraju. V sodelovanju z občino in 
turističnimi ponudniki so uredili najbolj zanimive turistične točke. 
Točke in kolesarske poti so dopolnili s smernimi tablami v kraju, 
številnimi zgibankami in razglednicami. Turistično ponudbo 
kraja so in še propagirajo na sejmih in v medijih. Pohvalijo se 
lahko, da Vinsko Goro obišče vsako leto okoli 15 avtobusov 
izletnikov, individualnih gostov pa je vsako leto več. 
Lani so ob praznovanju 25-letnice delovanja svoje delo 
predstavili v zborniku »Od včeraj v jutri«. Skupaj s KS Vinska 
Gora so pripravili koncert ob 25-letnici Večnamenskega doma 
Vinska Gora.
V društvu se zavedajo, da morajo k delu pritegniti tudi mlade. 
Na pobudo Turistično-informacijskega centra Velenje so 
pred štirimi leti ustanovili prvi Mladinski informacijski center 
v Sloveniji. V njega je vključenih preko 30 mladih turističnih 
ustvarjalcev, ki pripravljajo mnoge ustvarjalne delavnice ter 
vodijo mlade turiste po kraju.
TD Vinska Gora uspešno sodeluje s krajevno skupnostjo in 
društvi v kraju, turistično zvezo, TIC-em, Festivalom Velenje in 
občino. Društvo prav tako sodeluje na večini prireditev v občini, 
ki so povezane s turizmom. 

MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE 
je bila ustanovljena oktobra 1953. Tekom let se je mozaik dela 
z mladimi širil, dopolnjeval in spreminjal z razvojem okolja in 
spremembami ter zahtevami v družbi. V letošnjem jubilejnem 
letu deluje v Šaleški dolini 15 društev prijateljev mladine pod 
okriljem Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Vsa 
društva so tesno povezana z okoljem. Njihovo delo pomembno 
prispeva k aktivnemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega 
časa otrok, mladih in staršev. Širi se krog sodelavcev – 
prostovoljcev.
MZPM Velenje podpira in usmerja delo društev v prid otrok, 
mladih in družin. Vsa leta je zveza aktivna v Šaleški dolini (leta 
1962 je bila registrirana kot Občinska zveza prijateljev mladine 
Velenje). Njeno delo je cenjeno tudi na državnem nivoju. 
MZPM Velenje je dobitnica Zlatega znaka ZPMS, najvišjega 
priznanja ZPMS. Zveza je humanitarna, nevladna, prostovoljna, 
človekoljubna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti 
življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje 
njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. 
Zveza deluje na območju Šaleške doline – na ozemlju treh 
občin: Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. V zvezo so 
vključeni posamezniki, ki svoj prosti čas, znanje in izkušnje 
namenjajo prvenstveno otrokom. Medobčinska zveza prijateljev 
mladine Velenje pripravlja številne programe, med drugim: 
predšolsko bralno značk (18 let), Kajuhovo bralno značko (46 
let, sodelovalo preko 148.000 bralcev), Otroški parlament (23 
let), raziskovalno dejavnost, okoljevarstvene programe (19 let), 
projekt Evropa v šoli – mednarodni natečaj, kjer osnovnošolci 

razmišljajo o evropskih vsebinah in ustvarjajo likovna, literarna, 
fotografska, raziskovalna, video dela (14 let, sodelovalo preko 
1.500 otrok), Mala Napotnikova kiparska kolonija (39 kolonij), 
Pikin festival – največja otroška prireditev (23.), otroška spletna 
kavarna deluje v Vili Mojci že 10 let. Pripravljajo tudi preventivne 
programe: organizirana je svetovalna skupina pri telefonu TOM 
(22 let neprekinjenega delovanja), Klub vzgojiteljev »Mladi 
za mlade« (deluje 15 let), Šola za starše (8 let). Organizirajo 
letovanja in rekreacijo otrok, prireditev Veseli december (40 let) 
in različne humanitarne akcije.

JOŽICA GROBELNIK je dolgoletna mentorica krožka 
Slovenske ljudske vezenine in animatorka kulturne dediščine 
vezenja Šaleške doline. Je vodilna izdelovalka slovenskih 
ljudskih vezenin v Sloveniji, ki z zbiranjem starih znanj iz 
slovenske kulturne dediščine in sodelovanjem strokovnjakov s 
področja vezenin prenaša svoje znanje na druge z razstavami 
in demonstracijami vezenja na številnih javnih prireditvah. 
Jožica Grobelnik je edina vezilja, ki jo dr. Janez Bogataj omenja 
v svoji knjigi Mojstrovine Slovenije. Že 18. leto vodi dva krožka 
Slovenske ljudske vezenine – »Spominčice« na Andragoškem 
društvu Univerzi za III. življenjsko obdobje Velenje. Z 
dvaintridesetimi učenkami vsako leto prikazuje vezenje in 
vezenine mlajšim rodovom. V okviru krožka so organizirali več 
samostojnih razstav, sodelovali na številnih lokalnih okoljskih 
prireditvah in razstavljali na mednarodnih razstavah v Franciji, 
Hrvaški in Srbiji. Vsako leto z ustvarjalnimi delavnicami 
predstavljajo kulturno dediščino in učijo otroke osnov šivanja in 
vezenja na Pikinem festivalu v Velenju.  
Na pobudo Jožice Grobelnik je Andragoško društvo Univerza za 
III. življenjsko obdobje Velenje v sodelovanju z Mestno občino 
Velenje in Muzejem Velenje že drugič pripravilo tridnevno 
mednarodno prireditev z naslovom Mednarodni festival 
vezilstva Velenje. Prireditev so izvedli v okviru 24 EPK zgodb 
Velenja in naj bi se  v prihodnje odvijala vsake tri leta. Festival 
je edinstven po vsebini in programu, ker ga je pripravila tretja 
generacija tudi s prostovoljnim delom. Na festivalu so sodelovali 
predstavniki iz Slovenije, Nemčije, Francije in Hrvaške, ki so 
prikazali vezilna znanja svojega kraja, pokrajine in dežele. Na 
prireditvenem prostoru so bile tudi kreativne delavnice, ki so 
prikazovale izdelavo različnih tehnik vezenja. Zainteresirani 
obiskovalci so tehniko vezenja lahko tudi preizkusili. Festival 
je imel tudi tekmovalni duh, saj se je nagradil najlepši »vezeni 
pogrinjek«, ki so ga razstavili sodelujoči rokodelci. 

II.
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete v skladu 
z Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje. Prejemniki 
priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku. 

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 032-10-0001/2013
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Obrazložitev:
V predpisanem roku je na komisijo prispelo 12 pobud 
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za podelitev priznanj, in sicer:

Pobude za Grb Mestne občine Velenje:
TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA
DRUŠTVO MODELARJEV »MODELAR« VELENJE
KARL ČRETNIK
MIRJANA ŠIBANC (2 pobudi)
FRANC ŽERDONER
MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE
FRANC SEVER
JOŽICA GROBELNIK

Pobude za Plaketo Mestne občine Velenje:
ANICA LAMOT
ALOJZ PENŠEK (2 pobudi)

Na seji, na kateri so člani Komisije za priznanje glasovali 
podelitvi priznanj (21. maj 2013), so bili prisotni: Ludvik Hribar 
(predsednik), mag. Dragica Povh (članica), mag. Maja Hostnik 
(članica), Anton Žižmond (član), Miroslav Pernovšek (član) in 
mag. Alenka Gortan (članica). Člani komisije so najprej glasovali 
o prejemnikih grba. Nato so vse za grb predlagane kandidate, 
ki niso bili izglasovani, dodali na glasovnico h kandidatoma, 
predlaganima za plaketo. Člani komisije so o vseh predlogih za 
priznanja glasovali in odločili, kot je razvidno iz sklepa. 

Obrazložitve v sklepu so zapisane tako, kot so jih poslali 
predlagatelji pobud, s tem da so nekatere skrajšane.

Velenje, 23. maj 2013

Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.

		 	 	 	 	 	
Vodja kabineta

Mojca Ževart, prof. zgod. in geog., l. r. 

Komisija za priznanja:
Na podlagi �2. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 1�/0�-UPB1 in 22/0�), Komisija za 
priznanja predlaga svetu, da ta sklep sprejeme. 

Predsednik komisije
Ludvik Hribar, l. r.

Predlagatelj: ŽUPAN                                                          Faza: PREDLOG               	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena  Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) in 93. 
člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,  30/02, 
56/02- ZJU, 110/02- ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO,  109/08, 49/09, 38/10, 
107/10, 110/11in 104/12) na __ seji dne _______ sprejel

SKLEP
o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje 

na dan 31.12.2012

I.
Svet Mestne občine sprejme premoženjsko bilanco Mestne 
občine Velenje.

II.
Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 
december 2012 znaša po knjigovodskih izkazih 178.702.276 
EUR.

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

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

Številka: 403-03-0004/2013
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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Predlagatelj: ŽUPAN                                      Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 
94/10-ZIU in 40/12-ZUJF) in 24. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB-1, 26/07 in 18/08), na ______ seji, dne 
_______________ sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 

Vrtca Velenje za šolsko leto 2013/2014

I.
V šolskem letu 2013/2014 pomeni določitev o fleksibilnem 
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva 
otroka, glede na število otrok v oddelku.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, fleksibilni normativ pa se 
začne uporabljati od 1. 9. 2013 dalje.

Številka: 640-01-0007/2004-530
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNA PODLAGA:
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 
94/10-ZIU in 40/12-ZUJF) lahko Svet Mestne občine Velenje 
kot pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca določi 
glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje 
v lokalni skupnosti Mestne občine Velenje, da število otrok v 
oddelku presega število, ki ga določa prvi odstavek 17. člena 
Zakona o vrtcih, za največ dva otroka v oddelku. Prvi odstavek 
17. člena Zakona v vrtcih navaja, da število otrok v oddelku 
prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v 
oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Povpraševanje po prostih mestih za šolsko leto 2013/2014 v 
Vrtcu Velenje je še vedno v takšnem obsegu kot to šolsko leto, 
prav tako pa se med letom otroci še vpisujejo, zato so že sedaj 
ponekod oddelki napolnjeni do polnega normativa, torej že z 
upoštevanjem fleksibilnega normativa. Za september 2013 je 
vpisanih 1325 otrok, v 76 oddelkih. V primeru, da ne bi sprejeli 
možnosti oblikovanja oddelkov s fleksibilnim normativom v 
vrtcu, bi morali odkloniti večje število otrok ali pa zagotoviti še 
dodatne prostorske možnosti. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Doslej je Mestna občina Velenje vsako leto izkoristila možnost 
uporabe fleksibilnega normativa, ki dopušča preseganje 
normativov za največ dva otroka. Vpis v vrtce je pokazal, da 
so bili predvsem v mestnem okolju, v zadnjem času pa tudi v 
primestnem okolju oddelki zapolnjeni do najvišjega dopustnega 
normativa, povečanega še za dva otroka ponekod že od 
meseca septembra dalje.

4. NAČELA:
V primeru, da se ne sprejeme možnost povečanja števila otrok 
v oddelkih ima to za posledico odklonitev že vpisanih otrok, 
oziroma dodatno finančno obremenitev občinskega proračuna 
in zagotavljanje še dodatnih prostorskih možnosti.

5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Predlagamo, da se zaradi upoštevanja potreb staršev po 
vpisu in zaradi racionalizacije poslovanja tudi v šolskem letu 
2013/2014 uporabi možnost povečanja normativa za 2 otroka, 
za vse oddelke otrok v Vrtcu Velenje.

V Velenju, 27. 5. 2013

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

Višja svetovalka II. za varstvo
in vzgojo predšolskih otrok

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

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1�/0�-UPB-1, 2�/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

 
župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ. l. r..

Predlagatelj: ŽUPAN         Faza: PREDLOG                 	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči 
(Uradni list RS št. 37/04), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 
– Odl. US, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 
in 3/13) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji ____ seji, dne ______________ sprejel 
naslednji 

ODLOK 
o spodbujanju podjetništva v Mestni občini 

Velenje 

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se določijo namen, pogoji, upravičenci, ukrepi in 
postopek dodeljevanja sredstev za spodbujanje podjetništva v 
Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: MOV) ter nadzor 
nad porabo dodeljenih sredstev. 

2. člen
Namen tega odloka je vzpostavitev učinkovitega podpornega 
okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh 
fazah njihovega razvoja, spodbujanje ustanavljanja novih 
podjetij, pospeševanje njihove rasti in ustvarjanja novih delovnih 
mest, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih 
potencialov.
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3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov za spodbujanje razvoja 
podjetništva v MOV se zagotavljajo v proračunu MOV in se 
dodeljujejo v obliki dotacij oz. subvencij ali subvencij obrestne 
mere.

4. člen
Sredstva in njihova višina se dodeljujejo na podlagi letnega 
načrta proračuna MOV in na podlagi izvedenega javnega 
razpisa. 

5. člen   
Sredstva na podlagi tega odloka se dodeljujejo kot državne 
pomoči po pravilu »de minimis«. Splošna določila za ukrepe 
pomoči »de minimis« so naslednja: 
- pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč 
»de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10); 
- skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi 
pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 
pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 
EUR); 
- do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, pomoči, dodeljene podjetjem, ki 
delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči 
določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so 
kupljeni od primarnih, proizvajalcev ali jih zadevna podjetja 
dajo na trg oziroma če je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, ter podjetja v 
težavah. Podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, 
niso upravičena do pomoči za nabavo vozil za cestni prevoz 
tovora;   
- pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred 
rabo uvoženega blaga;
- pomoč ni namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti 
v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;
- v primeru, da je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek 
prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti  državnih 
pomoči;
- MOV prejemnika pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po 
pravilu »de minimis«;
- upravičenci morajo  pred dodelitvijo sredstev podati pisno 
izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju 
še kandidiral za »de minimis« pomoč, 
b) drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene 
stroške, v kakšni višini in pri katerem dajalcu pomoči se je 
zaprosilo in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči 
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

II. UPRAVIČENCI  
6. člen

Upravičenci do sredstev so samostojni podjetniki posamezniki 
in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot 
gospodarska družba, zavod, zadruga ali druga pravna oseba 
zasebnega prava s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote 
na območju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju 
MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v 
MOV, vendar bodo izvajali naložbo na območju MOV (velja 
samo za namen 1., 2. in 12. iz 9. člena tega odloka). 

Po tem odloku se uporablja izraz »gospodarski subjekt« za 
subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik posameznik.

7. člen
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 
1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008: 

- mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni pomet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
- malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
- srednje podjetje ima manj kot 250 zaposlenih in letni promet, 
ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne 
presega 43 milijonov EUR. 

Pri definiciji podjetij se upoštevajo tudi lastniška razmerja 
(povezave, ki jih ima to podjetje z drugim podjetjem).

 
8. člen

Do sredstev niso upravičeni gospodarski subjekti in druge 
pravne osebe, ki:
- so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku 
prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju;
- so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega 
leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe;
- prejemajo državno pomoč po posebnem programu za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
- so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo 
omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
- nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih 
obveznosti do MOV iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih 
sodelovala;
- so dolgoročno plačilno nesposobna, skladno s tretjim 
odstavkom 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
- so na seznamu subjektov, za katera v razmerju do MOV veljajo 
omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju 
korupcije;
- so že prejela državno pomoč po tem odloku in naložbe oziroma 
storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo;
- so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih virov (npr. 
sredstva Zavoda za zaposlovanje, Slovenskega podjetniškega 
sklada, EU sredstva in podobno);
- imajo zapadle, neplačane obveznosti iz naslova davkov, 
prispevkov in drugih obveznih dajatev;
- imajo zapadle, neplačane obveznosti do MOV.   

III. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA   
9. člen

Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
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1. spodbujanje naložb v gospodarstvo; 
2. spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju in parku; 
3. podpora subjektom inovativnega okolja;
4. spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja; 
5. spodbujanje usposabljanja; 
6. spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij; 
7. spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest; 
8. spodbujanje povezovanja podjetij;
9. spodbujanje projektov inovacij;
10. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov;
11. spodbujanje socialnega podjetništva; 
12. spodbujanje projektov, pomembnih za razvoj mestnega 
središča. 

V posameznem javnem razpisu se določijo ukrepi, ki so 
predmet sofinanciranja, pogoji, upravičeni stroški in njihova 
višina, najnižji znesek prijavljene naložbe oziroma projekta, 
najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca ter merila in 
kriteriji za dodeljevanje sredstev po tem odloku.

10. člen
Za posamezni ukrep se v okviru tega odloka določijo njegov 
namen, upravičenci, pogoji, upravičeni stroški, višina 
sofinanciranja, instrument dodeljevanja sredstev. 

11. člen
 (naložbe v gospodarstvo)

Namen ukrepa: spodbujanje naložb v gospodarstvo (spodbujanje 
začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti) in s tem 
zagotoviti boljše možnosti za gospodarski razvoj in povečanje 
konkurenčnih prednosti prijaviteljev ter odpiranje novih delovnih 
mest, povezanih z naložbo. 

Upravičenci: gospodarski subjekti, ki investirajo v razvoj in 
razširitev dejavnosti.

Pogoji: 
- naložba se mora izvesti na območju MOV in se ohraniti vsaj 5 
let po njenem zaključku;
- pri izračunu subvencije obrestne mere se upošteva referenčna 
obrestna mera, objavljena v Uradnem listu EU.

Upravičeni stroški: strošek nakupa zemljišča na območju MOV, 
strošek projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo 
poslovnih prostorov, strošek komunalnega prispevka, strošek 
nakupa, gradnje ali prenove poslovnih prostorov, strošek nakupa 
strojev in opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje, 
strošek razvoja novih produktov ali storitev, strošek nakupa 
patenta, licence, nepatentiranega tehničnega znanja, strošek 
obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne in/ali 
nematerialne investicije.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov za mikro in 
mala podjetja in do 40 % upravičenih stroškov za srednje velika 
podjetja (brez DDV). Subvencija obrestne mere ne sme preseči 
5 % vrednosti naložbe.

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije in 
subvencije obrestnih mer.

12. člen
(zagon inkubiranih in inovativnih podjetij)

Namen ukrepa: spodbujanje zagona podjetij v subjektih 
inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih, tehnoloških 

parkih) in  spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških in 
inovativnih podjetij.

Upravičenci: gospodarski subjekti, ki delujejo v subjektih 
inovativnega okolja.

Pogoji: sklenjena pogodba z lastnikom oziroma upravljavcem 
inkubatorja oziroma parka; posameznemu podjetju bo 
sofinanciran največ en projekt.

Upravičeni stroški: stroški ustanovitve podjetja, stroški izdelave 
poslovnega načrta za novi poslovni program, plače zaposlenih v 
podjetju, ki delajo na razvoju, stroški promocije, stroški najema 
opreme za realizacijo novega poslovnega programa, stroški 
najema poslovnih prostorov, stroški nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja 
za realizacijo novega poslovnega programa, stroški patentnih 
in ostalih zaščit, materialne investicije v povezavi z novim 
poslovnim programom, nematerialne investicije v povezavi z 
novim poslovnim programom (nematerialne investicije zajemajo 
pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito 
lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa ali 
nepatentiranega tehničnega znanja).

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV), stroški dela redno zaposlenih v višini do 12 
minimalnih mesečnih plač.

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

13. člen
(podpora subjektom inovativnega okolja)

Namen ukrepa: spodbujanje delovanja subjektov inovativnega 
okolja.

Upravičenci: podjetniški inkubator in tehnološki park s sedežem 
v Mestni občini Velenje.

Pogoji: vpis v evidenco pri pristojnem ministrstvu.

Upravičeni stroški: stroški plač zaposlenih, stroški zunanjih 
svetovalcev, nakup opreme za delovanje upravičenca.

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov (brez 
DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

14. člen
(razširjanje dejavnosti in znanja)

Namen ukrepa: sofinanciranje stroškov pri pripravi in izvajanju 
strateških razvojnih projektov podjetja v fazi nastajanja in 
rasti podjetja, za razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih 
prednosti in inovacijskih sposobnosti podjetja.
Spodbujanje podjetij k prijavi na mednarodne in domače 
razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih 
sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.

Upravičenci: gospodarski subjekti.

Upravičeni stroški: stroški zunanjega izvajalca pri pripravi 
programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih 
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funkcij, internacionalizacije ali tehnološkega razvoja, ter stroški 
zunanjih izvajalcev v zvezi s pripravo prijave na mednarodne 
razpise.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

15. člen
(usposabljanje)

Namen ukrepa: spodbujanje delodajalcev k usposabljanju 
zaposlenih v obliki posebnega izobraževanja z namenom 
pridobitve ustreznih znanj in spretnosti zaposlenih in s tem 
večanja konkurenčnosti podjetij na območju MOV.

Upravičenci: gospodarski subjekti. 

Pogoji: izdelan strateški razvojni dokument podjetja, vključno z 
letnim programom izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 
delavcev v podjetju, ki vsebuje vrste programov, število 
udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov. 

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev pri projektih 
usposabljanja, stroški kotizacij udeležencev usposabljanja.

Višina sofinanciranja: do 45 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

16. člen
 (promocija podjetij)

Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k sodelovanju na sejmih in 
razstavah doma ali v tujini s ciljem, da predstavijo potencialnim 
kupcem svoje proizvode in storitve ter sofinanciranje 
promocijskih akcij podjetij.

Upravičenci: gospodarski subjekti.

Upravičeni stroški: stroški najema, postavitve in delovanja 
stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini ter stroški 
oglaševanja in izdelave promocijskih materialov.
    
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: subvencije oz. dotacije.

17. člen
(nova delovna mesta)

Namen ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z 
zaposlovanjem novih delavcev ter posledično prispevanje k 
manjši brezposelnosti na območju MOV. 
    
Upravičenci: gospodarski subjekti.

Pogoji: vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 2 
leti, odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na 
območju MOV. 
Na novem delovnem mestu se zaposli osebo s stalnim bivališčem 
na območju MOV, ki je prijavljena kot iskalec zaposlitve.

V primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln 
iz kateregakoli razloga pred potekom 2 let, mora prejemnik 
sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti 
novega delavca, ki ustreza v tem odloku opredeljenim pogojem. 
V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-
ta vrniti.  

Upravičeni stroški: stroški dela v višini do 12 minimalnih 
mesečnih plač vključno s plačilom prispevkov delodajalca, 
stroški zdravniškega pregleda in izpita varstva pri delu. 

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov. 

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

18. člen
(povezovanje podjetij) 

Namen ukrepa: spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi 
in raziskovalnimi institucijami s ciljem povečanja konkurenčnih 
prednosti in izboljšanja tržnega položaja.

Upravičenci: gospodarski subjekti, ki se povezujejo z najmanj 
dvema podjetjema in vsaj eno institucijo znanja ter so v zvezi 
s tem sklenila dogovor o sodelovanju. Upravičenci izberejo 
nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj.

Pogoji: povezovanje z razvojnimi institucijami mora predstavljati 
osnovo za povečanje konkurenčnih prednosti prijavitelja (razvoj, 
raziskave) oziroma povečanje njegove dodane vrednosti. 
Stroški zunanjih storitev razvojnih in izobraževalnih institucij 
oziroma izvajalcev morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi 
cenami.

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev pri pripravi skupnih 
programov za povezovanje podjetij, stroški za svetovanje in 
razširjanje specifičnega znanja, za potrebe izvajanja skupnih 
programov, stroški za raziskave in razvoj novih skupnih 
proizvodov ali storitev, stroški za promocijo novih skupnih 
proizvodov ali storitev, stroški za posebno usposabljanje 
podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih 
programov, stroški vodenja skupnega programa povezovanja.
 
Višina sofinanciranja: do 35 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

19. člen
(projekti inovacij) 

Namen ukrepa: spodbujanje inovativnosti in podjetniških 
vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj. 

Upravičenci: gospodarski subjekti. 

Pogoji: v primeru, da se za raziskovalno dejavnost z namenom 
razvoja novih produktov, storitev ali postopkov najame zunanje 
izvajalce (raziskovalce), morajo ti izpolnjevati pogoje, določene 
s predpisi o raziskovalni dejavnosti. 
Upravičeni stroški: stroški pridobitve patenta, stroški za zaščito 
blagovne znamke, materialni stroški za izdelavo prototipa, 
stroški raziskovalnih in drugih storitev, ki so namenjene izključno 
raziskovalni dejavnosti pri prijavljenem projektu. 
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Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

20. člen
(najemnina poslovnih prostorov)

Namen ukrepa: spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja 
in ustvarjenje novih delovnih mest.  

Upravičenci: gospodarski subjekti.

Upravičeni stroški: strošek najema poslovnih prostorov ter 
strošek nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. 

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV). 

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

21. člen 
(socialno podjetništvo)

Namen ukrepa: spodbuditi in podpreti projekte, ki bodo z 
razvijanjem dejavnosti socialnega podjetništva osebam iz 
ranljivih ciljnih skupin zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova 
delovna mesta. 

Upravičenci: podjetja, ki so pridobila status socialnega podjetja 
v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva, 
pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, 
zadruga, ali druga pravna oseba zasebnega prava), ki imajo v 
ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje in delujejo 
po principu socialnega podjetništva ter imajo sedež ali lokacijo 
poslovne enote na območju MOV. 

Pogoji: sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali tržne 
dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali  storitev) v 
skladu z načeli socialnega podjetništva kot jih opredeljuje 
zakonodaja na področju socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški: stroški usposabljanj, stroški nakupa strojev 
in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega 
podjetništva, stroški najema poslovnih prostorov ter stroški 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, kjer opravlja 
dejavnost socialnega podjetništva, stroški promocijskih 
aktivnosti.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

22. člen
(projekti, pomembni za razvoj mestnega središča)

Namen ukrepa: spodbujati projekte, s katerimi bo mestno 
središče postalo še bolj atraktivno in zanimivo tako za podjetnike 
kot za prebivalce in obiskovalce. 
Upravičenci: gospodarski subjekti.

Pogoji: naložba oziroma projekt se mora izvesti na območju 
mestnega središča Velenja. Prednost bodo imeli projekti, ki 
bodo usmerjeni k poenotenju izgleda mestnega središča.

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev pri pripravi 
projektov, stroški promocije projektov, nakup opreme za 
izboljšanje poslovanja upravičenca, stroški ureditve zunanjega 
izgleda objektov (oprema letnih vrtov gostinskih lokalov, vitrine 
in izložbe, označbe, table in podobno).

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
23. člen

Postopek dodeljevanja sredstev upravičencem se izvede po 
postopku, določenim s tem odlokom in javnim razpisom, ki 
mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo. 

24. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom za 
izvedbo javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje 
podjetništva v MOV (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan.

25. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči »de minimis« po tem 
odloku se podrobneje določijo v javnem razpisu. 

26. člen 
Javni razpis za dodelitev sredstev se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletni strani MOV. 

27. člen
Odpiranje prejetih vlog je praviloma javno. Postopek odpiranja 
vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. 

28. člen
Župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi 
predloga komisije iz 24. člena tega odloka.
Upravičenec lahko vloži na MOV pritožbo v roku 8 dni od 
prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z 
izbranimi upravičenci.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev 
sredstev. O  pritožbi odloči župan v roku 15 dni s sklepom.

29. člen
Za namen dodelitve sredstev se sklene pogodba med MOV in 
izbranim upravičencem. Obvezne sestavine pogodbe so: 
1. naziv in naslov obeh pogodbenih strank; 
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena; 
3. višina dodeljenih sredstev;    
4. terminski plan porabe sredstev; 
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev kot na 
primer: 
- spisek dokazil, ki jih mora predložiti upravičenec za porabo 
sredstev;
- poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev;
- dolžnost MOV, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe in 
namensko porabo proračunskih sredstev ter preverja namensko 
porabo sredstev v obdobju dveh let po izvedbi projekta;
- določilo, da mora upravičenec ob nenamenski porabi sredstev, 
sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi; 
6. drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev MOV 
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glede obvezne vsebine pogodb. 

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
30. člen

Upravičenci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v 
pogodbi, MOV predložiti poročila o izvedenih aktivnosti oziroma 
zaključenih projektih, za katere so jim bila dodeljena sredstva in 
dokazila o namenski porabi sredstev.

Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev in izvajanjem 
aktivnosti oziroma do pomoči upravičenih projektov, opravlja 
pristojni organ MOV za malo gospodarstvo.
Upravičenec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
nakazila, do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali 
oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev 
Če upravičenec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi 
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more 
pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjem javnem 
razpisu.

31. člen

MOV mora komisiji ministrstva, pristojnega za nadzor državnih 
pomoči, posredovati podatke o dodeljenih državnih pomočeh 
v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju 
o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de 
minimis«. 

VI. KONČNE DOLOČBE
32.  člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 11/02, 13/07).

33.  člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka:  015-03-0003/2013
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 
37/04);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. 
US, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF); 
-Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/2013);
- Uredba Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 
379, 28. 12. 2006, str. 5–10);
- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA 
Svet Mestne občine Velenje je v letu 2002 sprejel Pravilnik 
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Mestni občini Velenje in v letu 2007 
spremembe pravilnika. S pripravo novega odloka želimo 
razširiti možnosti spodbujanja podjetništva in odlok prilagoditi 
s pravili o dodeljevanju državnih pomoči. Glede na to, da gre 
za obsežnejše spremembe, ki se nanašajo na upravičence, 
namene, za katere se dodeljujejo državne pomoči, upravičene 
stroške, pogoje, pod katerimi se dodeljujejo pomoči in njihove 
zgornje meje, smo pripravili nov odlok. Na podlagi novega 
odloka bo omogočena priprava programov in shem za 
spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje, njihov hitrejši 
razvoj in povečanje konkurenčne sposobnosti. 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA
V obdobju od 2002 do 2008 smo izvajali programe spodbud 
za hitrejši razvoj malega gospodarstva v občini na osnovi 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 11/02, 13/07). V letih od 2008 do 2011 smo spodbujali 
podjetništvo s sofinanciranjem delovanja SAŠA inkubatorja.  
S sprejetjem odloka bodo omogočeni pogoji za dodeljevanje 
proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni 
občini Velenje na podlagi javnega razpisa v skladu s postopkom 
za dodelitev državnih pomoči, ki ga določa Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Javni razpis se 
lahko izvede za vse ali le za posamezne ukrepe odvisno od 
prioritet in razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno 
leto. Sredstva se bodo dodeljevala kot spodbude po principu 
sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljenih projektov in 
aktivnosti podjetij v okviru ukrepov oz. namenov za spodbujanje 
razvoja podjetništva. 

4. NAČELA
Spodbujanje razvoja podjetništva z določitvijo ustreznih vsebin, 
ki se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
V proračunu Mestne občine Velenje je za leto 2013 namenjenih 
50.000,00 EUR za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva. Tudi ob sprejetju naslednjih proračunov bo 
Mestna občina Velenje zagotavljala sredstva za spodbujanje 
podjetništva. 

ANALIZA PRIPOMB IN PREDLOGOV:
I. Odbor za gospodarstvo je na svoji 14. seji dne 9. 5. 2013 
obravnaval osnutek Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni 
občini Velenje in podal naslednje pripombe in pobude:
1. V 24. členu zapisati, da se v komisijo, ki jo imenuje župan, 
vključi tudi član sveta občine ali član odbora za gospodarstvo. 
Odgovor: Komisija bo imenovana s posebnim sklepom s strani 
župana in v odlok ni potrebno napisati strukture te komisije, 
kajti se le ta spreminja in bi bilo potrebno vsako spremembo 
obravnavati na seji sveta. Se pa strinjamo, da je član te komisije 
lahko tudi eden član odbora za gospodarstvo ali član mestnega 
sveta.

2. V odlok se vključi tudi spodbujanje povpraševanja.
Odgovor: V odloku je predviden ukrep promocija podjetij in na 
ta način lahko podjetje promovira izdelke, storitve in jih trži. 

3. Sredstev ne morejo pridobiti pravni nasledniki podjetij, 
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ki so zaprli in nato ustanovili novo podjetje in imajo za nazaj 
neporavnane stvari. 
Odgovor: Zakon o gospodarskih družbah določa, da družba 
kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja 
svojega pravnega predhodnika.  Zapadle, neplačane 
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih 
dajatev pravnega predhodnika bodo torej v trenutku nasledstva 
prenesene na pravnega naslednika in bodo razvidne iz evidence 
DURS.
Če pa se vaše vprašanje nanaša na ustanovitelja podjetja, 
ki ima neporavnane obveznosti in ki zatem ustanovi drugo 
podjetje, ki je potencialni kandidat na našem javnem razpisu:
Naša zakonodaja je trenutno taka, da fizičnim osebam omogoča 
ustanavljanje gospodarskih družb, v kolikor izpolnjujejo 
zakonsko predpisane pogoje, brez omejitev glede na 
predhodne ustanovitve  neuspešnih, zadolženih gospodarskih 
družb. Trenutno v RS tudi ne obstaja evidenca, ki bi omogočala 
nadzor in postavljanje tovrstnih pogojev na javnih razpisih. 

II. Na 21. seji Sveta Mestne občine Velenje dne 14. maja 2013 
so svetnice in svetniki podali naslednje pripombe in pobude:
1. Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da  bi bilo smiselno 
podjetništvo spodbujati tudi na drugačne načine, na primer z 
manjšim komunalnim prispevkom ali kaj podobnega. Počasi 
pa bi bilo potrebno začeti razmišljati tudi o novih industrijskih 
conah glede na novo avtocesto. 
Odgovor: Župan je že predlagal Svetu MOV sprejem Odloka 
o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 17/2012), ki 
predvideva znižanje komunalnega prispevka na celotnem 
območju občine, ki ga je mestni svet tudi potrdil. Prav tako 
je bilo znižan NUSZ za stavbe v centru mesta. Z odlokom o 
spodbujanju podjetništva je predviden ukrep sofinanciranje 
stroškov komunalnega prispevka v okviru spodbujanja naložb 
v gospodarstvo ( 11. člen). Svet MOV je že sprejel občinski 
prostorski načrt ZN Stara vas, ki ureja celotno območje 
Tehnološkega parka Velenje v velikosti 20 hektarov in s 
temi projekti urejanja poslovnih con nadaljujemo. Prav tako 
pripravljamo regijski projekt Gospodarsko središče SAŠA, kjer 
je predvidena izgradnja vse potrebne infrastrukture na območju 
ZN Stara vas, ki ga bomo umestili v Regionalni razvojni 
program Savinjske regije ter s tem omogočili, da za ta projekt 
kandidiramo za evropska sredstva.

Članica sveta Dragica POVH meni, da je 4. točka 3. alineje v 
5. členu nerazumljiva. V 15. in tudi nadaljnjih členih je govora 
o upravičenih stroških svetovanja zunanjih svetovalcev. Meni, 
da bi morale biti tukaj zajete vse storitve in ne le svetovanje. V 
30. členu pa bi bilo smiselno dodati med izvajalce nadzora tudi 
možnost notranjega revizijskega organa s strani občine, ki bo 
imela možnost nadziranja porabe sredstev. 
Odgovor: Prva pripomba se upošteva: 3 alineja v 5. členu 
je zapisana brez točk in je zato bolj pregledna. Identični 
odstavek je zapisan v mnenju Ministrstva za finance, Sektorja 
za spremljanje državnih pomoči, da je navedena opredelitev 
upravičencev do pomoči je v skladu 1. člena Uredbe Komisije 
(ES) 1998/2006, zato te alineje ne smemo spreminjati. 
Pripomba glede upravičenih stroškov svetovanja se upošteva, v 
členih 14., 15.,18. in 22., kjer je sedaj zapisano, da so upravičeni 
stroški zunanjih izvajalcev za določeno storitev. V členu 21. 
smo strošek svetovanja črtali iz upravičenih stroškov.

Trenutno Mestna občina Velenje nima notranje revizijske 
službe in to storitev naroča pri zunanjih izvajalcih, ki izvajajo 
revizijo nad celotnim poslovanjem občinske uprave, posredno 
tudi nadzira sredstva za spodbujanje podjetništva, zato to ni 
posebej zapisano v odloku. 
	
Član sveta Franc SEVER je dejal, da osnutek odloka podpira. 
Dejal je, da so v 2. členu obstoječa podjetja izpuščena. 
Spodbujamo lahko namreč tudi ohranjanje delovnih mest v že 
obstoječih podjetjih. 
Odgovor: V 2. členu je že zapisano, da je namen tega odloka 
vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne 
podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, 
ustanavljanje novih in ohranjanje obstoječih delovnih mest.  

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da se mu zdi zaviranje 
podjetja, če mora ta zagotoviti, da bo delavec zaposlen eno 
leto. Če nima dela, je to nesmiselno nalagati. Smiselno bi bilo 
tudi urediti nadzor nad podjetji, ki za nazaj nimajo pokritih 
stvari, ali pa so zlorabljala delavce. Pomemben vidik je tudi to, 
da je odlok namenjen občanom MOV, kar je potrebno poudariti. 
Postavil je še vprašanje, ali je smiselno, da se vpišejo notri tudi 
podjetja, kot na primer KSSENA, torej podjetja v občinski lasti. 
Če ima KSSENA na primer nek projekt, bi bila morda lahko do 
tega upravičena. 
Odgovor: S pogojem, da mora vsaka sofinancirana zaposlitev 
trajati najmanj 2 leti, želimo preprečiti, da bi po končanem 
sofinanciranju prišlo do odpuščanja delavcev. Podjetja, ki imajo 
neporavnane zapadle obveznosti do MOV ali države, se na 
razpis ne morejo prijaviti (glej 8. člen). Za nadzor nad podjetji 
ter morebitnim zlorabljanjem delavcev so pristojne inšpekcijske 
službe. V odloku se predvideva, da se z novim delovnim 
mestom zaposli osebo s stalnim bivališčem na območju MOV, 
ki je prijavljena kot iskalec zaposlitve. KSSENA in vsi javni 
zavodi ter javna podjetja, ki delujejo v občini, se že financirajo 
iz proračuna MOV, sredstva po tem odloku niso namenjena 
pravnim osebam javnega prava. 

Članica sveta Irma FURST-LAH je dejala, da je za podjetnike 
zelo pomembna tudi reklama in v osnutku ni zasledila, ali je 
teh 50.000 EUR namenjenih tudi za to. Smiselno bi bilo tudi 
predstaviti mladim znane in uspešne slovenske podjetnike, na 
primer Iva Boscarola. 
Odgovor: V ukrep promocije podjetij smo v 16. člen še posebej 
vključili tudi stroške promocijskih materialov in stroške reklam 
podjetij. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da bo osnutek odloka 
podprl. Seveda bo potrebno zapisati tudi kriterije za razdelitev 
sredstev. Nujno pa je seveda povezovanje med različnimi 
institucijami, torej med šolami, podjetji in tako naprej. 
Odgovor: Kriteriji za razdelitev sredstev bodo del razpisne 
dokumentacije in to ni predmet odloka. Ukrep povezovanja 
podjetij z različnimi institucijami je zajet v 18. členu odloka. 

Član sveta Srečko MEH je dejal, da je naloga občine, da 
ustvarja pogoje za nova delovna mesta in podjetja so pri tem 
pripravljena sodelovati. Medsebojno sodelovanje institucij je 
torej zelo pomembno. S tem osnutkom občina ustvarja pogoje 
za podjetništvo in delovna mesta. V odlok pa je potrebno 
zapisati, da lahko sredstva koristijo le tisti, ki bodo zaposlovali 
občane MOV. 
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Odgovor: V 17. členu je že zapisano, da se z novim delovnim 
mestom zaposli osebo s stalnim bivališčem na območju MOV, 
ki je prijavljena kot iskalec zaposlitve.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je podjetja, ki bi prišla v 
občino, potrebno deliti na tista, ki so že utečena in sredstev ne 
potrebujejo, ter tista, ki šele začenjajo. 
Odgovor: S tem odlokom želimo spodbuditi tudi podjetja izven 
naše občine, da bi se preselila in delala pri nas ter zaposlovala 
občane MOV, ne glede na to, ali so mlada ali že utečena 
podjetja.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je za razvoj 
podjetništva vsekakor potrebno ustvariti neko prijazno okolje. 
Predvsem bi bilo potrebno resnično omogočiti podjetnikom, 
da lahko na primer brezplačno dobijo prostore, plačajo manj 
komunalnega prispevka in tako dalje. 
Odgovor: S tem odlokom je predvideno sofinanciranje najemnin 
in komunalnega prispevka. Generalno je občina že znižala 
komunalni prispevek na celotnem območju občine. S tem 
odlokom prispevamo k temu, da bo naše okolje še bolj prijazno 
do podjetništva. 

V Velenju, dne 28. 5. 2013

                                                                                    Pripravili: 
                                Karla SITAR, l. r. 
                       Alenka REDNJAK, l. r.      
                    Lucija KORTNIK, l. r.
                                                                    Borut ŠKRUBA, l. r. 
                                                                Metka ŠPINDLER, l. r.
                                                             Elma DERVIŠEVIĆ, l. r.

                                        Alenka REDNJAK, dipl.ekon.(UN), l.r.      
                   vodja Urada za razvoj in investicije

ŽUPAN
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1�/0�-UPB1, 2�/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
                                                                        

                                         župan Mestne občine Velenje
                                                              Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj:  ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
in 57/12) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... 
sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 02; 
Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in 

Konovo-del (PUP 02)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02 (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 6710-PB1, 27/10 in 6/12 - v 
nadaljevanju: odlok).
 
                                            2. člen
(1) V 8. členu odloka se peti odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»(5) Izven območij stavbnih zemljišč (kmetijska zemljišča in 
gozdna zemljišča) so, na podlagi predhodnega pritrdilnega 
mnenja pristojne Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
– izpostava Velenje (na kmetijskih zemljiščih) in soglasja 
pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije (na 
gozdnih zemljiščih) dovoljena vzdrževalna dela in gradnja 
objektov (zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih 
objektov), ki so namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti 
(hlevi, staje, gospodarska poslopja, gnojišča in gnojne jame, 
kozolci, sušilnice, kmečke lope, rastlinjaki, silosi, ipd.). 
Stavbe naj se po tipologiji prilagodijo okoliškim objektom in 
značilnosti lokalne graditeljske tradicije (naklon strehe, smer 
slemena, itd.) in usmerjajo, v primeru grajenega območja kmetije, 
v bližino obstoječega območja stavbnih zemljišč kmetije.« 

V 8. členu odloka se šesti odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»(6) Izven območij stavbnih zemljišč je dovoljena tudi gradnja 
objektov (ki niso namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti), 
ki služijo izkoriščanju naravnih virov in surovin (male hidro 
elektrarne, sončne elektrarne, ipd.), gradnja in vzdrževanje 
komunalne infrastrukture vključno s telekomunikacijsko 
infrastrukturo, objektov za šport, rekreacijo, prireditve, ter 
objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. njihovega premoženja 
ob različnih nesrečah.«

3. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na celotnem območju PUP je dovoljena postavitev in 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z ostalimi 
določili odloka o PUP 02. 
(2) Postavitev majhnih stavb je dopustna le na zemljiških 
parcelah, ki pripadajo stavbi h kateri se gradijo in sicer najdlje 
za čas njenega obstoja.
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(3) Izven območjih stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna 
zemljišča) je na podlagi pritrdilnega mnenja pristojne Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije – izpostava Velenje (na kmetijskih 
zemljiščih), pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije (na gozdnih zemljiščih) in soglasja Mestne občine 
Velenje (na kmetijskih in gozdnih zemljiščih) možna gradnja 
enostavnih objektov, ki so namenjeni kmetijsko – gozdarski 
dejavnosti. 

(4) Za razvrščanje glede na zahtevnost gradnje med nezahtevne 
in enostavne objekte se uporabljajo predpisi Republike Slovenije 
s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

(5) Merila in pogoji za dopustnost gradnje na kmetijskih in 
gozdnih zemljiščih so opredeljeni v 8. členu odloka o PUP 02.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa 
so lahko priključeni le na obstoječe priključke.«

4. člen
V prvem odstavku 21. člena odloka se drugo poglavje z oznako 
07B, spremeni tako, da se glasi:
»v območju urejanja 07B:
posegi glede vzdrževanja in ohranjanja naravne vrednote, 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe 
izobraževanja, opazovanja in urejanja območja, gradnja 
sonaravnih pešpoti na obrobju območja namenjenih nemoteči 
sprostitvi in rekreacijski dejavnosti; dovoljena je postavitev 
spominskih obeležij; dovoljene so odstranitve obstoječih 
objektov; za vse posege v to območje je potrebno predhodno 
izdelati posebne strokovne podlage in pridobiti nanje soglasje 
Mestne občine Velenje; pri izdelavi posebnih strokovnih podlag 
se morajo upoštevati naravovarstvene smernice št. 01-III-351/2-
O-03, ki jih je izdelal zavod RS za varstvo narave, Območna 
enota Celje, decembra 2003.«

5. člen
(1) V 23. členu odloka se v prvem poglavju  naslov spremeni 
tako, da se glasi:
»Območji urejanja K2/7a in K2/7b«

(2) V 23. členu odloka se na koncu prvega poglavja doda nov 
tretji odstavek, ki se glasi:
»Na kmetijskem zemljišču (parcelna številka 262/2, k.o. Škale) 
je dopustna gradnja  pomožnih kmetijskih objektov, ki so 
namenjeni kmetijski pridelavi (kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, 
silos, skedenj, kašča, gnojišče, ipd.) skladno z določili odloka 
o PUP 02«.

(3) V 23. členu odloka se v celoti črta tretji odstavek z naslovom, 
ki se glasi:
»Območje urejanja K2/7b
Na območju urejanja je na območjih stavbnih zemljišč dopustna 
novogradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov, 
pomožnih objektov kmetij, dozidave, nadzidave, odstranitve, 
rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe namembnosti 
celotnih ali delov obstoječih objektov ter gradnja oziroma 
postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.«

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 

Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0006/2012-300
Datum:   
       
                                                    župan Mestne občine Velenje
                  Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del, je v 
96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-
popravek in 43/11-ZKZ-C). Ta člen določa veljavnost in 
spremembe občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi 
drugih predpisov. Zakona o prostorskem načrtovanju v svojem 
96. členu, v četrtem odstavku namreč dopušča spremembe in 
dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev občine, 
do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
Svet Mestne občine Velenje je v preteklih letih sprejel osnovni 
odlok in številne spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni 
skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del – PUP 02 (Uradni 
vestnik Uradni vestnik MOV, št. 6710- UPB1, 27710 in 6/12 
– v nadaljevanju: 0dlok o PUP). Pravna podlaga za ponovne 
spremembe in dopolnitve odloka so v zgoraj omenjenem 
Zakonu o prostorskem načrtovanju in v 24. členu Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV št. 15/06-UPB-1, 
26/07 in 18/08).

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka o 
PUP je podal Miklavžina Bojan, Škale 67, Velenje. Občan, ki se 
ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo, je na svojem zemljišču 
št. 262/2, k.o. Škale, poleg obstoječega kozolca zgradil betonski 
koritast silos, ki služi za siliranje krme za svojo živino. Pobudnik 
je vpisan v Register  kmetijskih gospodarstev pri Upravni enoti 
Velenje. Glede na različno razumevanje obstoječega odloka, 
glede gradnje pomožnih kmetijskih objektov na območjih izven 
kmetijskih zemljišč, je predlagal manjšo spremembo odloka 
o PUP 02, glede gradenj pomožnih kmetijskih objektov na 
kmetijskih zemljiščih. V ta namen smo delno spremenili peti 
in šesti odstavek 8. člena odloka o PUP, kjer so po novem 
bolj precizno opisani pogoji za gradnjo pomožnih kmetijskih 
objektov na kmetijskih zemljiščih in 23. člen odloka o PUP 
02. Predvidena je tudi dopolnitev 12. člena odloka o PUP 02 
glede meril in pogojev za gradnjo enostavnih in nezahtevnih 
objektov in dopolnitev 21. člena, kjer je na območju z oznako 
07B dovoljena postavitev tudi manjših izobraževalnih objektov 
(čebelnjak, opazovalnica živali, itd.).
Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem 
območju PUP. Predvidene so le manjše vsebinske spremembe 
posameznih členov odloka o PUP, tudi zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novi prostorski in gradbeni 
zakonodaji Republike Slovenije. 

Postopek za spremembe in dopolnitve odloka o PUP se je začel 
s sprejetjem Sklepa o začetku postopka priprave, ki ga je sprejel 
župan Mestne občine Velenje (objavljen v Uradnem vestniku 
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MOV št. 9/13). Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev PUP 
bo potekala v aprilu 2013 v prostorih Mestne občine Velenje in 
prostorih Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec in KS Konovo. 
V času javne razgrnitve, je Urad za urejanje prostora MOV 
organiziral tudi javno obravnavo predlaganega osnutka odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP, ki je bila izvedena 
24. 4. 2013. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančne posledice zaradi sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP, bodo za proračun Mestne občine Velenje minimalne, saj 
smo spremembe in dopolnitve odloka o PUP pripravili v Uradu 
za urejanje prostora Mestne občine Velenje. 

4. PRIMERJAVA PREDLOGA SPREMEMB PROSTORSKEGA 
AKTA Z OSNUTKOM SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
PROSTORSKEGA AKTA
Spremembe in dopolnitve osnutka Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02 so bile 
obravnavane na 20. seji Sveta MoV, dne 14. maja 2013. 
Na podlagi podane pripombe in pobude s strani občinskega 
svetnika, g. Roberta Baha, za dodatno preučitev določil 
osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02 predvsem 
glede umeščanja pomožnih objektov za namen kmetijsko 
– gozdarske dejavnosti v prostor, smo dodatno preučitev na 
Uradu za urejanje prostora MoV tudi izvedli s predstavniki 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – izpostava Velenje 
in Upravne enote Velenje, Oddelek za okolje in prostor. Na 
podlagi upoštevanja vseh strokovnih vidikov za umeščanje 
pomožnih kmetijsko – gozdarskih in ostalih objektih v prostor, ki 
ga ureja Odlok o PUP 02, se predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o PUP 02 glede na njegov osnutek, razlikuje 
v naslednjih določilih:
1.) 8. člen odloka: 
- pogoj za izvedbo vzdrževalnih del in gradnjo objektov, ki so 
namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti ni več izkaz vpis 
zemljišč v Register kmetijskih gospodarstev, ampak je potrebna 
pridobitev pritrdilnega mnenja pristojne Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije – izpostava Velenje (na kmetijskih zemljiščih) 
in pridobitev soglasja pristojne krajevne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije (na gozdnih zemljiščih);
- prilagajanje stavb, ki so namenjeni kmetijsko gozdarski 
dejavnosti, tipologiji okoliških objektov in značilnostim lokalne 
graditeljske tradicije in njihovo usmerjanje, v primeru grajenega 
območja kmetije, v bližino obstoječega območja stavbnih 
zemljišč kmetije
2.) 12. člen odloka:
- dopustnost postavitve in gradnje enostavnih in nezahtevnih 
objektov na celotnem območju PUP 02 skladno z ostalimi 
določili odloka o PUP 02;
- dopustnost postavitve majhnih stavb le na zemljiških parcelah, 
ki pripadajo stavbi h kateri se gradijo in sicer najdlje za čas 
njenega obstoja;
- merila in pogoji za dopustnost gradnje na kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih
- nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa 
so lahko priključeni le na obstoječe priključke
3.) 23. člen odloka:
- popravek navedbe območja urejanja iz K2/7c v K2/7b;
- dopolnitev novega tretjega odstavka, da je  na kmetijskem 
zemljišču (parc. št. 262/2, k.o. Škale) dopustna gradnja 

pomožnih kmetijskih objektov, ki so namenjeni kmetijski 
pridelavi (kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, 
kašča, gnojišče, ipd.) skladno z določili odloka o PUP 02;
- v celoti se črta 3. Odstavek, saj je vsebinsko enak prvemu 
odstavku in ker se opredeljena območja združujejo v en 
naslov

Novo določilo osnutka odloka o PUP 02 glede možnosti 
izobraževalnih dejavnostih znotraj območja 07B, v 21. členu 
odloka pa se glede na predlog odloka ne spreminja. 

                                                                                  Pripravila:  
      Marko VUČINA, podsekretar. l. r.  
             Branka GRADIŠNIK, namestnica vodje UUP MoV, l. r.  
	 	 	 														 	 	 	
  Andreja KATIČ, univ.dipl.prav., l. r. 
  direktorica Uprave MOV

		    
Župan:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1�/0� – UPB1, 2�/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

  župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r. 

Predlagatelj: ŽUPAN                            Faza: OSNUTEK	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10 - popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12 ) ter na podlagi 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-
UPB1, 26/07 in 18/08) na ______ seji, dne ________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje 
»Jezero« v Velenju

1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o 
lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju 
(Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, 
št. 20/05, 2/07 in 18/08  – v nadaljevanju kratko: odlok o LN). 

2. člen 
(1) V 26. členu odloka o LN se prvi odstavek spremeni tako, 
da se glasi:
»Posegi na vodna in priobalna zemljišča Velenjskega jezera so 
v lokacijskem načrtu opredeljeni skladno z Zakonom o vodah 
Republike  Slovenije.«
(2)V 26. členu odloka o LN se v drugem odstavku črta prva 
alineja, ki se glasi:
 »- obvodni pas v širini 5 m mora ostati nezazidljiv.«

(3) V 26. členu odloka o LN se na koncu drugega odstavka 
doda nov stavek, ki se glasi:
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»V obvodnem pasu se lahko gradijo tribune za ogled prireditev 
na Velenjskem jezeru, podesti za kopalce, deponije za plovila 
in pomoli za potrebe čolnarne in vodnih športov.«

3. člen
V 36. členu odloka o UN  se za prvim odstavkov vrine nov drugi 
odstavek, ki se glasi:
»V obdobju do izgradnje predvidenih objektov Vodnega parka 
v območju urejanja z oznako D, so na obstoječem objektu 
čolnarne in v njegovi okolici dovoljeni gradbeni posegi, ki 
ohranjajo ali izboljšujejo njegove funkcionalne in arhitekturne 
lastnosti, dovoljene pa so tudi dodatne namembnosti za 
dopolnitev obstoječe dejavnosti.«

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne Občine Velenje. 

Številka: 350-03-0010/2004-300
Datum:    

župan Mestne občine  Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju 
je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12). Ta člen 
določa veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, 
sprejetih na podlagi drugih predpisov. 
Svet Mestne občine Velenje je v preteklih letih sprejel osnovni 
Odlok in spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu 
za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju (Uradni vestnik 
MOV, št. 20/05, 2/07 in 18/08 – v nadaljevanju Odlok o LN). 
Pravna podlaga za ponovne spremembe in dopolnitve Odloka o 
LN so v zgoraj omenjenem Zakonu o prostorskem načrtovanju 
in v 24. členu Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV št. 15/06-UPB-1, 26/07 in 18/08).

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:
Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o LN je podal 
Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje zaradi 
možnosti obnove in delne rekonstrukcije obstoječe čolnarne na 
južni obali Velenjskega jezera. V obstoječem objektu čolnarne 
je predvidena ureditev manjšega gostinskega lokala, prostori 
za klubsko dejavnost Kluba vodnih športov Velenje in drugih 
uporabnikov obstoječega objekta ter ureditev prepotrebnih 
sanitarij v obstoječem objektu. Predvidena je tudi ureditev tribun 
za spremljanje aktivnosti na Velenjskem jezeru, ter postavitev 
nekatere dodatne urbane opreme za kopalce in obiskovalce 
(klopi, tuši, podesti, itd.).

Ker je v obstoječem odloku opredeljeno, da je potrebno čolnarno 
odstraniti in na tem mestu zgraditi Vodni park, obstoječi 
odlok o LN v prehodnem obdobju do izgradnje Vodnega 
parka ne omogoča obnove obstoječe čolnarne. Zato smo 
pripravili spremembe in dopolnitve obstoječega odloka o LN s 
predlaganimi spremembami 26. in 36. člena odloka o LN. Na ta 
način bi bila podana pravna osnova za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za obnovo čolnarne, do izgradnje Vodnega parka, ki 

še vedno ostaja v veljavnem odloku o LN. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančne posledice zaradi sprememb in dopolnitev Odloka o 
LN niso predvidene, saj smo spremembe in dopolnitve Odloka 
o LN pripravili v Uradu za urejanje prostora MOV. Glede na 
to, da spremembe in dopolnitve Odloka o LN ne posegajo v 
namensko rabo zemljišč na obravnavanem območju, drugih 
posledic za pogoje in merila urejanja prostora na tem območju 
ni pričakovati. 

4. PRIMERJAVA SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA Z 
VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI:
Spremembe in dopolnitve Odloka o LN predstavljajo le 
manjšo spremembo obstoječega Odloka o LN, da se omogoči 
prenova in rekonstrukcija obstoječega objekta čolnarne in 
njegove okolice. V tem primeru gre le za manjše spremembe 
in dopolnitve 26. in 36. člena Odloka o LN, zaradi česar ni 
predvideno pridobivanje dodatnih pogojev in mnenj nosilcev 
urejanja prostora. Predviden je skrajšan postopek sprejemanja 
Sprememb in dopolnitev Odloka o LN
Javna razgrnitev osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o LN 
bo potekala  od  28. 5. 2013 do 12. 6. 2013. Javna obravnava 
bo organizirana v času javne razgrnitve sprememb in dopolnitev 
Odloka o LN. 

                                                                                    Pripravil:  
  Marko VUČINA, podsekretar. l. r.  

          Andreja KATIČ, univ. dipl. prav., l. r.
direktorica Uprave MO Velenje

                  
Župan:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1�/0� – UPB1, 2�/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
                       
       župan Mestne občine  Velenje
                                                                   Bojan KONTIČ, l. r. 
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PROJEKT
MUZEJ OSAMOSVOJITVENE  VOJNE  
1991 V SAVINJSKO ŠALEŠKI REGIJI

V E L E N J E
(vojno področje poveljevanja 89. OŠTO VELENJE)

delovno gradivo za 21. sejo Sveta MO Velenje, 18. 6. 2013

Nosilci  projekta:  OZVVS Velenje,OZVVS Zgornje Savinjske 
in Zadrečke doline, Policijsko veteransko združenje Sever za 
celjsko območje  – Odbor Velenje in Odbor Mozirje, Muzej 
Velenje

 
1. CILJ  PROJEKTA 
Cilj tega projekta je ureditev stalne razstave in oblikovanje 
Muzeja slovenske osamosvojitvene vojne 1991 v Savinjsko 
šaleški regiji oz. področju, kjer je vojaškim operacijam 1991 
poveljeval 89. Območni štab TO Velenje. Vsebinski del projekta 
zagotovijo nosilci projekta pod strokovnim vodstvom Muzeja 
Velenje, prostorske možnosti se zagotovijo v sodelovanju z 
MO Velenje. Projekt mora biti končan do proslave ob 25. letnici 
osamosvojitvene vojne junija 2016.
 
2. UVOD – opredelitev problema in vsebine projekta
Organizaciji, ki sodelujeta v projektu kot nosilca, ugotavljata, 
da se doslej ni pristopilo k sistematičnemu in strokovno 
vodenemu načinu zbiranja spominskega gradiva iz slovenske 
osamosvojitvene vojne 1991. Dogodki iz tega obdobja v 
Savinjsko Šaleški regiji niso obdelani in objavljeni v kakšnem 
zborniku ali drugi publicistiki, slikovno in filmsko gradivo 
je parcialno porazdeljeno in shranjeno pri posameznikih, 
spominski predmeti se ne zbirajo, ni celovitega in na enem 
mestu zbranega pregleda organiziranja in vodenja obrambnih 
aktivnosti pred vojno in med vojno, izgubljajo se seznami 
sodelujočih posameznikov in enot. Ob raznih spominskih 
slovesnostih  (npr. proslavi na Graški gori, obletnici TO) se 
improvizirajo manjše razstave, ki nato zopet poniknejo.
Vse to so dejstva, ki narekujejo drugačen, celovit in strokovno 
voden pristop k omenjeni problematiki.
 
3. ZAMISEL ZA REŠEVANJE PROBLEMA IN REALIZIRANJE 
PROJEKTA
Organi zainteresiranih veteranskih in drugih organizacij so v 
letu 2012 oblikovali  projektno skupino oz. Odbor za zbiranje 
spominskega gradiva iz omenjanega obdobja. Vsi člani odbora 
so prejeli  pooblastilo za zbiranje gradiva, s katerim se izkažejo 
pri posameznikih ali institucijah, kjer iščejo ali prevzemajo 
spominsko gradivo. Odbor je s strokovnim sodelovanjem 
Muzeja Velenje oblikoval vsebino bodočega muzeja kot 
tematske sklope, ki bodo samostojno, v krajši in širši varianti 
obiskovalcem predstavili vsa bistvena dogajanja, slike in 
dokumente tistega časa. Člani odbora so večinoma udeleženci 
obravnavanih dogajanj, v odbor pa so jih predlagali organi 
nosilcev projekta.
Odbor tako sestavljajo: Ahtik Miran – predsednik, Klemenčič 
Matjaž – podpredsednik in člani: Avberšek Janko, Ajtnik 
Dušan, Tajnšek Stanko – OZSČ, Cvar Aleksander, Potočnik 
Dejan – Sever, Melanšek Jože, Voh Bojan – ZB NOB, Korenič 

Slavko – MO Velenje, Volk France – 89. Obm. štab TO Velenje, 
Podgoršek Tatjana – občina Šmartno ob Paki, Purnat Niko – 
ZVVS Savinjske in Zadrečke doline, Kljajič Damijan in Mihelak 
Vinko – Muzej Velenje. Odbor je predvsem delovno telo, ki ga je 
možno širiti z vsemi, ki lahko prispevajo k vsebini projekta. 
Po presoji vseh splošnih in posamičnih vsebin ter dogodkov iz 
obravnavanega obdobja, se je odbor odločil v muzejski obliki 
predstaviti naslednje tematske sklope.

4. TEMATSKI SKLOPI IN NOSILCI OBLIKOVANJA VSEBINE 
TEMATSKEGA SKLOPA
4.1. Nastanek in razvoj TO v Savinjsko Šaleški regiji od 1968 
do 1991
Nosilec: Melanšek Jože
Tematski sklop bo objektivno in korektno, ob razumevanju 
takratnega koncepta SLO in DS, ter ob upoštevanju družbeno 
političnih, pravnih in organizacijskih pogojev delovanja 
predstavil razvojni vidik in koncept razvoja TO v Sloveniji, 
pokrajini in občini Velenje. Predstavil bo povezanost s terenom, 
KS, OZD, ljudmi, urjenja, vaje, skladišča, elemente partizanske 
baze. Poudarek bo na sočasnosti vzgoje, izobraževanja, 
urjenja in izpopolnjevanja vseh pripadnikov TO. Obsegal bo 
organizacijski in kronološki pregled štabov in enot na tem 
področju, reorganizacije in specifiko na posameznih področjih. 
Opremljen bo s slikovnim, dokumentacijskim in zvočnim 
zapisom.
 
4. 2. Organizacijska struktura, poveljniške linije, mobilizacija in 
bojne naloge enot 1991 
Nosilec: Volk France
Pričetek tega tematskega sklopa bo reorganizacija 89. OŠTO iz 
občinskega v Območni štab (razširitev poveljevanja in delovanja 
v Zg. Savinjsko in Zadrečko dolino), predstavitev organizacije, 
številčnega stanja, oborožitve in nalog enot. Prikazali bom potek 
mobilizacije enot, popolnjevanje enot z orožjem in municijo, 
MES, zasedenost poveljniških položajev, transporte  orožja 
iz osvojenih vojaških skladišč. V največji možni meri bodo 
izdelani seznami udeležencev, prostovoljcev, prebežnikov iz 
JLA, obdelane bodo organizacijske spremembe poveljevanja 
od 25. junija do 17. julija 1991, materialno tehnična preskrba 
enot, sanitetna oskrba ter delovanje 89. Obm. štaba Velenje od 
17. julija 1991 do odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.
 
4. 3. Organizacija in usposabljanje enot in bojno delovanje enot 
junija 1991
4.3.1. Usposabljanje enot spomladi 1991 v Logarski dolini in 
Slemenu
Nosilec: Avberšek Janko
4.3.2. Organizacija, usposabljanje in bojno delovanje enote 
EPN v Dravogradu
Nosilec: Klemenčič Matjaž
 4.3.3. Sprejem, varovanje in skrivanje prebeglega helikopterja 
Gazela ter pilotov.
Nosilec: Korenič Slavko
Ta tematski sklop bo prikazal nekatera specifična usposabljanja 
in delovanja enot TO v 89. OŠTO, ki so se praviloma nadaljevala 
z bojnimi aktivnostmi enot. Tako so bile osvojene stražnice v 
Logarski dolini in Pavličevem sedlu, še posebej pa je pomemben 
nastanek in delovanje enot EPN (enota za posebne naloge). 
Ta se je iz rezervnega bataljona JLA preobrazila v enoto TO 
in odigrala odločilno vlogo pri zaustavitvi kolone JLA pred 
Dravogradom. 
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Enota je bojno delovala, vsi njeni pripadniki so izpostavili 
svoja življenja za izvršitev bojne naloge, zato bo muzejsko 
tudi samostojno prikazana. Tudi prebeg, varovanje in uspešno 
skrivanje helikopterja Gazela je bilo pomembno za celoten 
slovenski prostor, zato bo tako tudi prikazano.

4. 4. Organizacija in delovanje Milice (Policije) v obrambnih 
aktivnostih
Nosilec: Cvar Aleksander
Prikaz delovanja Milice bo obsegal nekoliko daljše obdobje 
(postopke Milice, ki sovpadajo s procesom slovenske 
osamosvojitve in so se izvajali v prikritih oblikah ter so potekali v 
sodelovanju z vsemi strukturami slovenske obrambe), zato bo v 
precejšnji meri že vključeno v ostale ustrezne tematske sklope, 
deloma pa bo za svojo specifiko prikazano kot samostojen 
tematski sklop.

4. 5. Organizacija in delovanje Manevrske strukture NZ v letu 
1991
Nosilca: Mlačnik Edvard, Volk France
Organiziranje Manevrske strukture narodne zaščite kot možne 
oblike oboroženega odpora je bila slovenska posebnost, ki je 
sicer temeljila na zakoniti podlagi v zveznem zakonu o LO. 
V naši regiji je bila organizirana kot sestavni del slovenske 
manevrske strukture. Za celovito razumevanje slovenskega 
odpora je potrebno prikazati tudi vlogo in pomen te obrambne 
strukture, njenih poveljnikov in pripadnikov.
 
4. 6. Upravno organizacijska struktura koncepta splošnega 
ljudskega odpora in obrambnega organiziranja ter delovanje 
gospodarskih subjektov v obrambnih pripravah
Nosilci: Stropnik Karel, Ževart Rudi, Slatner Zdenko
V tem tematskem sklopu bomo na kratko prikazali takratni 
koncept splošno ljudskega odpora, predvsem skozi vojno 
delovanje upravnih struktur, takratnih IS občin, gospodarskih 
subjektov in njihovega delovanja znotraj kolektivov ter 
vključevanju v naloge na nivoju občin (npr. obrambno utrjevanje 
terena, izdelovanje protitankovskih ovir, cestne blokade in 
zapore) ter gospodarsko podporo za potrebe oboroženih enot TO 
(vozila, prehrana, nastanitev, varovanje gospodarskih objektov 
in objektov posebnega pomena (vodovodi, transformatorske  
postaje, zdravstvene ustanove ipd).
 4. 6. 1. Organizacija in delovanje Narodne zaščite
Nosilec: bo še določen
Glede na pretežni del nalog narodne zaščite (varovanje 
objektov, delo na terenu), bomo NZ obdelali ko podsklop 
tematskega sklopa številka 4.6.

4. 7.  Organizacija in delovanje civilne zaščite v letu 1991
Nosilci: Krapež Peter, Gaber Ivan, Naraks Igor 
Prikazan bo nastanek in razvoj CZ na tem področju, njena 
aktivnost v preteklosti (tudi njena vloga ob večjih naravnih 
nesrečah), njena organizacijska struktura, kadrovska 
popolnjenost in materialna opremljenost, strukture v KS in DO 
ter izvajanja nalog v osamosvojitveni vojni 1991.
 
4.8. Upravne zveze – organizacija in delovanje
Nosilec: Tepej Stane
Zagotavljanje nemotenega delovanja komunikacijskih zvez 
med vsemi subjekti obrambnih aktivnosti na nivoju občin  (ne pa 
zvez znotraj oboroženih struktur) je sicer aktivnost, ki jo lahko 
obdelamo tudi v tematskem sklopu Upravno organizacijska 

struktura…, vendar jo bomo predstavili kot samostojen tematski 
sklop, saj lahko tako bolj podrobno obdelamo organizacijo, 
sestavo, enote in pripadnike te obrambne strukture. V kolikor 
bomo morali zmanjševati število tematskih sklopov in združevati 
nekatere sklope, bo ta tematika obdelana ko tematski podsklop 
4.6.2..

5. NAČIN  IN OBLIKA PREDSTAVITVE TEMATSKIH SKLOPOV 
V MUZEJU
Muzej bo kombinacija digitalnih vsebin na velikih TV zaslonih 
in klasične stenske in panelne postavitve zbranega  gradiva 
(fotografije, dokumenti, časopisni izseki iz tega obdobja, razni 
osebni predmeti udeležencev, orožje). Prizadevamo si, da 
bo vsak tematski sklop v svojem zvočno izoliranem prostoru 
(separeju), kar pomeni najmanj  8 prostorov ter enega večjega, 
kjer bi lahko muzejsko tematiko naenkrat poslušal en razred 
učencev (prostor za približno 25 oseb).
Vsi tematski sklopi bodo obdelani na dva načina :
- krajša verzija: 10-15 minut – bistvo tematskega sklopa
- daljša verzija: 30-45 minut – vso razpoložljivo gradivo za 
zahtevnejšega poslušalca
Način predstavitve: na ekranu teče filmska predstavitev 
tematskega sklopa, spremljana z glasovno (brano) predstavitvijo 
tematike in dodano glasbeno spremljavo.
Prostor oz. separe bo moral biti urejen tako, da bo omogočil 
spremljanje dogajanja na dveh ekranih (krajša in daljša verzija) 
ter variantno tudi slušalke. V kasnejši in idealni verziji muzeja 
bomo morali zagotoviti tudi prevode tekstov v dogovorjene tuje 
jezike in spremljavo slike za gluhe.
Poleg obeh verzij bomo izdelali še skupni povzetek bistvenih 
dogajanj osamosvojitvene vojne 1991 v naši regiji – film v 
trajanju do 45 minut, ki se bo predvajal na prikazovalniku v 
večjem prostoru, v katerega bi obiskovalci vstopili najprej in bi 
se nato, glede na razpoložljivi čas, odločili za gledanje povzetka 
ali za gledanje vseh razpoložljivih tematskih sklopov.
Pri digitalizaciji filmskih in drugih gradiv ter glasbenem 
opremljanju bosta z nami sodelovala strokovnjaka Čonkaš 
Tomo in Špegel Stane.

6. IZOBRAŽEVALNI CILJ ZA MLADINO
Pri oblikovanju načina in oblike predstavitev vsebine Muzeja 
oz. tematik zasledujemo tudi izobraževalni cilj osnovnošolcev 
ali srednješolcev na našem področju. Po splošnem prepričanju 
današnja mladina premalo pozna dogajanja tistega časa, 
tudi v šolskih učbenikih je to obdobje skromno obdelano. 
Predpostavljamo, da bi bilo možno na nivoju osnovnih šol  pri  
pouku zgodovine skleniti dogovor, da se dve ali tri šolske ure 
(kolikor jih je namenjenih obravnavi tega obdobja) opravijo v 
Muzeju in z ogledom predstavljenih vsebin.

7. VIRI ZA ZBIRANJE VSEBINE MUZEJSKE ZBIRKE
-  Vsi sodelujoči posamezniki, organizacije, institucije in 

drugi subjekti osamosvojitvenih dogajanj v Savinjsko 
Šaleški regiji,

-  Arhiva časopisnih in elektronskih medijev iz tega 
obdobja - vsi slovenski časopisi, posebej Naš čas, VTV, 
posamezniki snemalci, fotografi,

-  Arhiv 89. OŠTO, PŠTO Celje, Koroški PŠTO, republiški 
arhiv,

-  Arhiv manevrske strukture NZ,
-  Arhiv policijske uprave,  Arhiv upravnih struktur, IS, CZ, 

Zveze,
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-  Razni osebni arhivi,
-  Doslej napisana literatura, ki obravnava našo 

problematiko,
-  Vse doslej posneto filmsko gradivo.
 
8. MOŽNA LOKACIJA MUZEJA
1. Pri iskanju možnih lokacij muzeja so organi nosilcev projekta 
sprejeli izhodišča za lokacijo Muzeja v tem smislu, da naj 
lokacija omogoča najlažjo dostopnost (bližina centra mesta), 
da naj obstaja neka vsebinska povezanost  lokacije in dogajanj 
v letu 1991, da naj lokacija omogoča tudi izobraževalni cilj, 
da naj kasneje omogoča večnamensko uporabo in da naj bo 
investicijsko sprejemljiva. 
Ob upoštevanju teh kriterijev je bilo soglasno sprejeto stališče, 
da je najprimernejša lokacija za te namene nekdanji Dom SLO 
in DS na Kopališki cest oziroma prostori tega objekta, v katerih 
je sedaj skladišče CZ in eno etažo višje strelišče strelske 
družine Mrož.
Za pridobitev prostorov v tem objektu obstoji več razlogov : - 
zgodovinski (objekt je namensko zgrajen za potrebe obrambnih 
aktivnosti, v njem je deloval 89. OŠTO, tu so bile sprejete 
pomembne odločitve o zavrnitvi ukaza za predajo orožja.. ), 
širši razvojno turistični razlogi (plato pred skladiščem bi bilo 
možno urediti v spominski park z lipami družin, ki so skrivale 
orožja, bližina avtobusne postaje in gostinskega objekta 
Herberstein). V kolikor bi se lahko postopoma pridobile obe 
etaži, bi lahko sem locirali tudi muzej NOB iz gradu oz. Graške 
gore. Zavedamo pa se problematike pridobitve novih prostorov 
za sedanje uporabnike.

2. Druga možnost so prostori v podstrešni etaži Doma borcev 
(prvotni sedež OŠTO)

3. Tretja možnost je pridobitev ustreznih prostorov v kateremkoli 
objektu, ki bi bil v lasti MO Velenje in bi zagotavljal minimalne 
pogoje postavitve Muzeja v vsebinah, ki so navedene v poglavju 
o oblikah in načinih predstavitve tematskih sklopov.

4. Skrajna možnost – v kolikor ni možno zagotoviti nobenih 
stalnih ali začasnih prostorov – je, da se nosilcem projekta 
zagotovijo možnosti izdelave vsebine Muzeja (zbiranje gradiv, 
digitalizacija vsebin, nakup potrebnih tehničnih sredstev za 
prikazovanje vsebin v zamišljeni obliki) ter celoten projekt 
Muzeja pripravimo v montažni obliki za postavitev ob 25. 
obletnici osamosvojitvene vojne 1991 v naši regiji. Vsekakor 
pa bo v tem primeru potrebno nadaljevati z napori za pridobitev 
prostorov, ki bodo omogočali uresničenje ciljev tega projekta.

9. INVESTICIJA IN UPRAVLJANJE MUZEJA
Investitor Muzeja bi naj bila po mnenju nosilcev projekta 
MO Velenje oziroma vse občine v Savinjsko Šaleški regiji v 
sorazmernem deležu, v kolikor bodo pristopile k temu projektu. 
Proučijo se vse možnosti financiranja takšnega projekta na 
osnovi raznih razpisov kulturnih vsebin državnega in tudi 
evropskega značaja. Investicijo bi bilo možno razdeliti na 
leta 2014, 2015 in polovico leta 2016. Nosilci projekta bodo, 
po sprejemu tega projekta na seji Sveta MO Velenje, skupaj 
z investitorjem izdelali investicijski elaborat, ki mora vsebovati 
že tudi prostorske rešitve in ga predložili v sprejem Svetu MO 
Velenje najkasneje v oktobru 2013.
Po končani investiciji se Muzej upravljavsko vključi v formalno 
strukturo Muzeja Velenje in nadalje posluje tako kot vsi ostali 

muzejski objekti in v skladu z zakonom o muzejih. 

10. VZPOREDNE AKTIVNOSTI
Proučijo se možnosti, da bi kdo od profesionalnih zgodovinarjev 
ali kakšen drug ustrezen in zainteresiran posameznik 
vzporedno s temi aktivnostmi pripravil in uredil zbornik ali 
knjigo o osamosvojitvenih dogajanjih v Šaleški dolini ali celotni 
Savinjsko Šaleški regiji. Nosilci tega projekta bomo takšnemu 
posamezniku posredovali vsa gradiva, ki jih bomo zbrali tekom 
snovanja tega projekta.

11. ZAKLJUČEK
Nosilci tega projekta, ki smo večinoma tudi aktivni udeleženci 
osamosvojitvene vojne 1991 oziroma dogodkov pred in med 
njo, želimo s tem projektom zagotoviti zgodovinski spomin 
na pomembne trenutke in dogajanja v procesu nastajanja 
samostojne slovenske države, ki so se zgodili na širšem področju 
naše regije. Menimo, da to lahko prikažemo verodostojno in 
objektivno tudi z vidika zgodovinske distance, vsekakor pa 
lažje, kot bi to lahko storili čez nekaj desetletij.

Pripravil:
Miran Ahtik, l. r. 
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POROČILO
MEDOBČINSKE ZVEZE PRIJATELJEV 

MLADINE VELENJE ZA LETO 2012

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje) 
je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki 
delujejo v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin.
MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, samostojna, 
HUMANITARNA, prostovoljna in nepridobitna zveza društev, ki 
deluje v javno dobro.
V letu 2012 je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje 
uresničila vse načrtovane programe in projekte ter opravila 
koordinacijo dejavnosti v VILI MOJCA.
V Vili Mojca poleg MZPM Velenje delujeta: OTROŠKA SPLETNA 
KAVARNA in četrto leto zapored izvaja tudi Vrtec Velenje svoj 
program z eno skupino otrok. 

UPRAVNI ODBOR
Koordinacijo celotnega delovanja MZPM Velenje je opravljal 
Upravni odbor, ki je imel v letu 2012 dve seji. Razpravljal je: 
- o delovanju MZPM Velenje v letu 2011 in o programu dela v 
letu 2012,
- o zaključnem računu 2011 in finančnem načrtu za leto 2012.
- obravnaval vse akcije in prireditve, ki so bile izvedene pod 
okriljem MZPM Velenje,
- pripravil in opravil vse postopke za volilno-programsko 
skupščino MZPM Velenje,
- koordiniral dejavnost odborov in komisij,
- bdel nad trošenjem finančnih sredstev. MZPM Velenje je 
dobivala finančna sredstva iz proračunov: Mestne občine 
Velenje, občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Pridobili pa smo 
finančna sredstva tudi iz drugih virov: iz javnih razpisov, od 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, od staršev, 
donatorjev ter sponzorjev,
- se povezoval z drugimi dejavniki, ki delujejo v dobrobit otrok, 
mladih in družine (vrtci, šole, Center za socialno delo Velenje, 
Šolski center Velenje, Knjižnica Velenje, Festival Velenje, Pikin 
festival, ERICo Velenje, d.o.o., Sklad RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti Velenje, LAS, Mladinski center Velenje, Mladinski 
svet Velenje, Mladinski center Šmartno ob Paki, Univerza za III. 
življensko obdobje, Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami OE Slovenj Gradec ...).
- priznanje ob tednu otroka sta prejela: Janez Pravdič in Janez 
Dvornik.

DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE
Odbor predsednikov društev prijateljev mladine spremlja in 
koordinira delovanje DPM: 
v Mestni občini Velenje in v občinah Šoštanj in Šmartno ob 
Paki. Na sejah odbora predsedniki poročajo o opravljenem delu 
v društvih, si izmenjujejo izkušnje, načrtujejo skupne akcije.
Delo aktivistov v DPM za otroke in z otroki je opravljeno v celoti 
brezplačno. 
DPM organizirajo dejavnosti za otroke in družino preko celega 
leta (obeležitve dnevov: dan žena in materinski dan, pustovanja, 
izlete z otroki in starši, počitniške dejavnosti, Veseli december, 
olimpijado, izlete, kostanjeve piknike, čistilne akcije, prireditve: 
Žurček, tabor v Šmartnem ob Paki …). 
V POLETNIH POČITNICAH so društva prijateljev mladine 

organizirala tudi počitniške delavnice. 
MZPM VELENJE je dne 27. 12. 2012, organizirala brezplačen 
izlet za prostovoljce DPM v Maribor. Obiskali smo Dom 
ustvarjalnosti Maribor, kjer so nam predstavili prostore v 
katerih se odvijajo programi za otroke in mladino, ki potekajo 
pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor. Otroci in starši 
so se lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, ki so jih v namen 
predstavitve in druženja pripravili njihovi prostovoljci. Po obisku 
smo se z vlakcem Jurčkom odpravili raziskovat mesto Maribor.  
Prazničnega izleta so se udeležile družine iz Velenja in Šoštanja 
(37 oseb). 
V MZPM Velenje so združena društva (15):
- DPM EDVARDA KARDELJA VELENJE, DPM LEVI BREG 
VELENJE,  DPM PAKA,  DPM KONOVO, DPM PESJE, DPM 
ŠKALE, DPM KAVČE, DPM ŠENTILJ, DPM ŠOŠTANJ, DPM 
TOPOLŠICA, DPM SKORNO – FLORJAN, DPM ZAVODNJE-
ŠENTVID, DPM RAVNE, DPM LOKOVICA, DPM ŠMARTNO 
OB PAKI.

MLADI PROSTOVOLJCI
Prostovoljci iz Šolskega centra Velenje so sodelovali pri izvedbi 
dejavnosti društev prijateljev mladine: Konovo, Paka, Škale … 
Prav tako so sodelovali v programu dejavnosti MZPM Velenje: 
v zimskih počitnicah, pri prireditvi Pust, pust krivih ust v Rdeči 
dvorani v Velenju in pri obdaritvi dedka Mraza v Domu kulture 
Velenje.

KLUB MLADI ZA MLADE
Deluje 15 let in šteje 90 članov. To so dijaki, študentje, delavci 
različnih smeri (vzgojitelji, socialni delavci, psihologi, pedagogi, 
zdravstveni delavci, upokojenci, ...) in tudi različnih starosti (od 
16 dalje).
Klub vzgojiteljev »Mladi za mlade« pri Medobčinski zvezi 
prijateljev mladine Velenje je skozi celo leto uspešno deloval v 
skladu s planom dela. Dobivamo se štiri krat letno na sestankih 
kluba, ki so večinoma izobraževalni. S temi izobraževalnimi 
vsebinami smo uspeli dvigniti vsa dogajanja za otroke in z 
otroki na višji nivo.
o MZPM Velenje je v letu 2012 za člane kluba organizirala več 
izobraževanj in srečanj: Mediacija (Jani Prgič – CENTER MI), 
Dan za spremembe – naj prostovoljec/ka, naj prostovoljna 
organizacija, Priprava na letovanja, Medgeneracijsko 
sodelovanje in sožitje- »Mladi z mladimi po srcu 31. 8.
o Člani kluba vzgojiteljev so se tudi v letu 2012 redno udeleževali 
predavanj na temo »Otroci so naše največje bogastvo«.

Klubovci sodelujemo pri pripravi in izvedbi spodaj naštetih 
projektov:   
- TA VESELI DAN- otroški živ žav, smo v Velenju letos izvedli  2 
krat (26. maja in 1. septembra 2012). Oba v Vili Mojca, vključili 
pa smo tudi zunanji prostor, ki nudi dobre pogoje za igro in 
kreativnost. Na obeh smo poskrbeli tudi za glasbeno popestritev 
programa, tako je bil maja glasbeni gost znani slovenski raper 
– domačin, “6pack Čukur“, septembra, ki je bil finačno podprt s 
strani MO Velenje in je potekal pod sloganom „Mladi z mladimi 
po srcu“ pa glasbenica in animatorka Andreja Zupančič.
V mesecu aprilu smo našo zvezo prijavili na natečaj za naj 
organizacijo v Mestni občini Velenje. V okviru tega smo se ob 
dnevu za spremembe v Vili Bianci, v soboto 21. aprila, udeležili 
tudi zaključne slovesnosti na kateri so razglasili naj prostovoljca 
in naj prostovoljno organizacijo. Za sodelovanje na natečaju je 
zveza prejela plaketo.
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- 23. PIKIN FESTIVAL  (MZPM Velenje je tudi letos sodelovala 
kot partner v izvedbi. Sodelovalo je 20 klubovcev, izvedli 
smo množico ustvarjalnih delavnic: preko 100 različnih, 7 dni 
festivala, vsak dan od 9. do 18. ure).

- POČITNIŠKE KOLONIJE v Umagu, Poreču in v Savudriji. 
Sodelovalo je 28 klubovcev, od tega smo imeli na uvajanju 
tudi dva začetnika. Kolonije so trajale po 11 dni za šolarje in za 
predšolske otroke. Pripravili smo programe bivanja, jih izvedli 
ter tako nudili otrokom zdrave in brezskrbne počitnice. 

-TORKOVA PETA v Vili Mojca in v Mayerjevi vili v Šoštanju, 
vsak prvi torek v mesecu, ob 17. uri, vabimo starše in otroke v 
ustvarjalnice, vsakič na drugo temo. V letu 2012  smo jih izvedli 
skupaj 20.

- 12. 5. 2012 smo z ustvarjalnimi delavnicami sodelovali pri 
izvedbi Cvetličnega sejma.

UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Tudi v letu 2012 se je nadaljevalo sodelovanje z Univerzo za III. 
življenjsko obdobje Velenje. Tako sta se v prostorih Vile Mojca 
skozi celo leto izvajala programa učenja: tečaj italijanščine 
in ustvarjanje z različnimi materiali. V zimskih počitnicah sta 
gospe, Majda Lesničar in Marija Kuzman, pripravili in izvedli 
delavnici »Iz babičine kuhinje diši«.

OTROŠKA SPLETNA KAVARNA
V Vili Mojca deluje tudi Otroška spletna kavarna, kamor lahko 
hodijo otroci pisati seminarske naloge, deskati po medmrežju, 
igrati računalniške igrice, se družiti … 
Obiskovalcem spletne kavarne pomaga pri delu mentor. Spletna 
kavarna je v letu 2012 od meseca februarja dalje delovala od 
ponedeljka do petka od 10.  do 18.  ure. V tem času je našo 
kavarno obiskalo 819 otrok in mladostnikov.
Otroci v spletno kavarno zelo radi zahajajo, se družijo z vrstniki 
in pridobivajo nova znanja o uporabi računalnika in interneta.
V spletni kavarni smo v zimskih počitnicah organizirali začetni 
računalniški tečaj za predšolske otroke in šolarje prve triade. 

TELEFON OTROK IN MLADOSTNIKOV - TOM  (116111: 
»Nova številka, stari prijatelji«). 
V letu 2012 je delovanje telefona Tom zabeležilo 22-letnico 
delovanja. Pomembno leto, ki je prineslo tudi novo telefonsko 
številko v skladu z direktivo EU, v okviru katere bodo po državah 
EU poenotene številke za vse humanitarne projekte. Naša 
skupina je dežurala vsak ponedeljek, od 18. do 20. ure.
Odprta telefonska zveza je namenjena otrokom in odraslim, 
ki želijo pridobiti informacije, pomoč, ali pa se samo pogovoriti 
o težavah, dvomih, stiskah, ki jih doživljamo v vsakdanjem 
življenju. Strokovnjaki poslušajo, odgovarjajo po telefonu in 
usmerjajo vse, ki se na njih obračajo, na ustrezne ustanove 
in strokovne službe, kjer je moč te težave rešiti. Cilj dejavnosti 
je usmerjanje življenske energije mladih in odraslih v zrelejše 
razreševanje dilem in dvomov.
V letu 2012 je TOM deloval 52 krat (redno vsak ponedeljek, 
skupaj: 104 ure delovanja). Vsakokrat dežurata dva svetovalca. 
Pogovori se beležijo.
Sodelovalo je 15 prostovoljcev-svetovalcev, ki so po poklicu: 
psihologi, pedagogi, socialne delavke in sociologi. Svetovalci 
so delo v projektu opravili brezplačno. 

Na TOM so klicali otroci, mladostniki in odrasli. Klicalci so bili 
tudi iz različnih koncev Slovenije. Imeli smo 377 klicev. 
Vsebina klicev je bila: medosebni odnosi, osebne težave 
posameznikov, problemi otrok in mladostnikov (učne težave, 
odnos s starši, s prijatelji, ljubezenske težave, osamljenost, 
trpinčenje ...). 
Supervizorka telefona TOM je: ANKA MAČEK, univ.dipl.psih. 
Na supervizijah obravnavamo in analiziramo klice. Pripravili 
smo 8 supervizij.
Svetovalci so se individualno izobraževali na različnih seminarjih 
po Sloveniji in po strokovni literaturi.

ŠOLA ZA STARŠE
Tudi v šolskem letu 2011/2012 smo izvajali srečanja na temo 
“OTROCI SO NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO”. V naše vrste 
smo tako povabili različne strokovnjake (Bogdan Žorž, Marja 
Strojin, Zdenka Peloz, Tanja Kontič, Peter Herman), ki so 
s svojim znanjem in izkušnjami pomagali poiskati rešitve in 
nasvete s katerimi se starši lažje spopadajo z vzgojo otrok in 
problemi, ki jih na tej pomembni poti srečujejo.
V sklopu predavanj je bilo pripravljenih 7 srečanj na različne teme 
(Samostojnost otroka – do kod in kako, Uspešna komunikacija 
z otroki, Razvajenii otroci, Naš cilj – zdrav in srečen otrok, 
Družina in finance, Ta veseli dan in Odraščanje). 
Skupina (165 staršev) se je sestajala enkrat mesečno, ob 
ponedeljkih. 
Projekt sofinancira Medobčinska LAS Velenje. 

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK NA MORJU
Prizadevamo si, da bi čim več otrok, še zlasti zdravstveno in 
socialno ogroženih, preživelo vsaj del počitniških dni brezskrbno, 
v zdravem okolju, v prijetni družbi, ob igri, rekreaciji in zabavi in 
si na ta način nabralo novih moči za delo v jeseni. 
Tudi letos smo organizirali kolonije otrok na morju - zdravstveno 
letovanje otrok do 15. leta starosti: 232 otrok je letovalo v treh 
izmenah:
13. junij - 23. junij: predšolska izmena-Umag (14 otrok),
25. junij - 5. julij: šolska izmena v Poreču (84 otrok),
17. julij - 27. julij: šolska izmena v Savudriji (134 otrok).
Starši z nizkimi dohodki so plačali nižje prispevke. 71 otrok 
iz socialno šibkih družin je na predlog lečečih zdravnikov, 
osnovnih šol in Centra za socialno delo Velenje letovalo 
brezplačno. Finančna sredstva zanje smo pridobili iz različnih 
virov: humanitarnih akcij Zveze prijateljev mladine Slovenije, 
(Pomežik soncu in Otroci s posebnimi potrebami), finančno 
so pomagali humanitarni odbor MOV Velenje, Mestna občina 
Velenje, Občini: Šoštanj, Šmartno ob Paki, Lions klub Velenje 
ter posamezni donatorji.  
Skupaj je iz Šaleške doline  letovalo 232 otrok (in 28 vzgojiteljev) 
iz zdravstvenih razlogov na priporočilo zdravnika. Za te 
otroke smo pridobili dodatna finančna sredstva od Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim smo podpisali 
enoletno pogodbo o sofinanciranju. Izbor otrok in zdravniške 
preglede so opravili lečeči zdravniki otrok v Šoštanju, Šmartnem 
ob Paki in v Velenju. 
Upoštevane so bile zdravstvene indikacije: ponavljajoči 
se respiratorni infekti, nevrodermitis, bronhitis - astmatika, 
večkratna-pogosta obolevnost in slabo splošno zdravstveno 
stanje zaradi socialnih razmer. Vsak otrok je dobil zdravniško 
spričevalo o zdravstvenem stanju z navodili o nadaljnem 
zdravljenju na morju. 
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Zdravljenje otrok v Poreču in v Savudriji sta nadaljevali 
medicinska sestra in zdravnica, ki sta bili do otrok zelo pozorni 
in prijazni ter na razpolago 24 ur dnevno. Vsa spričevala sta 
skrbno pregledali in ravnali po navodilih zdravnikov. Večjih 
zdravstvenih težav nismo imeli. Ves čas kolonij smo imeli lepo 
vreme, tako so otroci bili veliko na zraku, se sončili in kopali in si 
nabrali novih moči za premagovanje bolezni. V kolonije so otroke 
spremljale vzgojiteljice in vzgojitelji, ki so organizirali pedagoški 
del bivanja na morju, skrbeli za varnost otrok, prehranjevanje 
ter otrokom tako pripravili brezskrbne, ustvarjalne počitniške 
dni.
Starši so prispevek za letovanje lahko plačali v štirih obrokih.
Za vse, ki so opravljali dela in naloge vzgojitelja v koloniji, smo 
organizirali izobraževanje, kjer smo jih podrobno seznanili z 
nalogami in obveznostmi, pri delu z otroki v koloniji. 

OTROŠKO MESTO - SONČNO MESTO
Sončno mesto, ki je bilo tokrat  organizirano že osmo leto po 
vrsti na Golteh, je potekalo od 25. junija  do 29. junija 2012. 
Vsak dan se je Sončnega mesta udeležilo 41 otrok iz Velenja, 
Šoštanja in Šmartnega ob Paki, od tega je 28 otrok letovalo z 
delnim plačilom stroškov. 

OTROŠKO MESTO VILA MOJCA
Vse otroke, ki so želeli kreativno preživeti še zadnje počitniške 
dni, smo povabili v Otroško mesto Vila Mojca, ki je potekalo v 
času od 27. 8. do 31. 8. 
Pester program, ki je poleg kreativnih delavnic vseboval tudi 
izlete v bližnjo okolico, je potekal po sloganom »Lepa beseda, 
lepo mesto najde«. Vsak dan se ga je udeležilo preko 20 
otrok.

PUST, PUST, KRIVIH UST
21. 2. 2012 smo v sodelovanju s Festivalom Velenje, TIC 
Velenje, in ŠRZ Rdečo dvorano Velenje, Turistično zvezo 
Velenje in Mestno občino Velenje, v Rdeči dvorani organizirali 
otroško pustno rajanje “Pust, pust krivih ust”, kjer smo z izvedli 
animacijo otrok pri rajanju.

HUMANITARNE AKCIJE
MZPM Velenje je sodelovala v akcijah:
o Pomežik soncu: 15 otrok brezplačno letovalo na morju. 
o Otroci s posebnimi potrebami:  8 otrok brezplačno letovali na 
morju.
o Omogočili otrokom iz socialno šibkih družin udeležbo v 
„Sončnem mestu“ na Golteh (28).
o Hermi, d.o.o. je podaril finančna sredstva družinam za lepše 
decembrske dni.
o Klub Lions Velenje: 8 otrok brezplačno letovalo 
o Humanitarni odbor MOV: 10 otrok letovalo brezplačno
o Humanitarna akcija Skupaj večji od neba: finančno pomagali 
15 družinam iz Šoštanj
o Snemanj oddaje  na RTV Slovenija „Moja soba“: udeležilo 40 
otrok iz socialno šibkih družin.
o Botrstvo: v projekt predlagali 29 otrok.

POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
V času zimskih počitnic (20. - 24. 2. 2012, vsak dan od 10. 
do 18. ure) smo za vse otroke v prostorih Vile Mojca pripravili 
pester počitniški program. 

V okviru tega smo izvedli:
o začetni tečaj računalništva za otroke od 1. do 4. razreda,
o ustvarjalne delavnice,
o 2 kuharski delavnici “Iz babičine kuhinje že diši”
o igranje novih družabnih iger, 
o gledališko delavnico (G-ZPM), ki je potekala na temo »Gibalno 
gledališče«. 
Gledališče za poredne mulčke je vodil  Boštjan Oder.
 
POLETNE POČITNICE
Vila Mojca je bila odprta ves čas poletnih počitnic.
V letu 2012 smo že tretje leto zapored sodelovali pri projektu 
MOV - počitniško delo dijakov in študentov. V mesecu juliju in 
avgustu smo pripravili in vodili delo animatorjev na Mestnem 
otroškem igrišču v Velenju. 
Animatorji so delali v dvojicah po 14 dni, od ponedeljka do 
petka, dnevno 8 ur (15 animatork). Programa na igrišču se je 
udeležilo 624 otrok.
 
JESENSKE POČITNICE
V času jesenskih počitnic, 29. in 30. oktobra smo za otroke 
pripravili počitniški program:
-  ustvarjalnice, igranje družabnih iger, vsak dan pa je bila za 
otroke odprta tudi  Spletna kavarna Vila Mojca.

SVETOVNI DAN OTROKA
Posebno prireditev ob Svetovnem dnevu otroka (predstavitev 
delovanja 15–ih društev prijateljev mladine) smo  izvedli, 20. 
novembra 2012, v Domu krajanov v Zavodnjah. Društva so se 
predstavila v različnih glasbeno pevskih in plesnih točkah, ki so 
jih izvedli njihovi člani, v starosti od 4 do 90 let. Nastopilo jih je 
kar 53. Tako je medgeneracijsko sodelovanje res dobilo krila. 
Prireditev je povezoval Boštjan Oder.
 
NOVOLETNI DARILNI BAZAR 
Novoletni darilni bazar smo v letu 2012 organizirali že trinajstič 
in sicer v soboto, 1. 12. 2012, v prostorih Vile Mojca. Izkupiček 
darilnega bazarja bomo namenili za prostočasne programe v 
letu 2013. Pri programu so z nastopom sodelovali otroci Vrtca 
Velenje – Enota Najdihojca. Zborček pod vodstvom Darje 
Hladin, je pripravil lep pevski program.

VESELI DECEMBER
Od 1. - 31. decembra 2012 smo organizirali novoletno 
praznovanje za otroke - VESELI DECEMBER (24 predstav za 
predšolske otroke, obdaritev 1.857 otrok in preko 100 nastopov 
dedka Mraza).
Program VESELI DECEMBER 2012 je izveden predvsem za 
predšolske otroke. 
Predšolski otroci so bili tudi individualno obdarjeni (od 3. do 6. 
leta starosti). 
Vrednost paketa je bila letos 6,25 EUR. V paketu pa so se 
otroci razveselili knjige Zima, zima bela (pravljice in pesmice 
za zimsko-božični čas, ki so jih ustvarili slovenski pisatelji in 
ilustratorji), CD-roma (Vike Viking, Balonar Skar raziskuje 
morje), igrice v slovenskem in angleškem jeziku in sladko žitne 
rezine Frutabelle.
V programu so sodelovali:
o Gledališka skupina Pravljični dotik, Šoštanj : »BITI PRIDEN 
JE TEŽKO«
o Lutkovna skupina “AS” z igrico: » MODRA BARČICA«
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o KUD Škale z igrico: “SREČNA HIŠKA”.         
Programi so bili izvedeni po krajevnih skupnostih (14), 6 
predstav v Domu kulture Velenje, 2 predstavi v Domu kulture 
Šoštanj in 2 predstavi v Domu kulture Šmartno ob Paki.
Ves mesec december je otroke obiskoval dedek Mraz. Nastopil 
je po vsaki predstavi v KS, v Domu kulture Velenje, v vrtcih in 
šolah, ustanovah ...
13. decembra 2012  smo na Titovem trgu v Velenju organizirali 
prireditev: “PRIHOD DEDKA MRAZA”. Dedek Mraz se je prvič 
pojavil s posebnim vozilom, skupaj s palčki in tolkalci ter s 
prihodom najavil veselo decembrsko praznovanje v Šaleški 
dolini. 
Novoletnega praznovanja otrok se je udeležilo preko 3000 
otrok in prav toliko staršev. Predšolski otroci so bili darila veseli. 
Otroci so bili s kulturnim programom zadovoljni. Ocenjujemo, da 
je koncept praznovanja Veselega decembra, da otrok praznuje 
v domačem okolju (v domači KS), primeren. Na dan, ko je 
organizirana novoletna prireditev v KS, resnično vsi krajani 
doživljajo praznične dni. 

“VARUJMO IN OHRANIMO ŠALEŠKO DOLINO”
Okoljevarstveni projekt VOŠD naj bi učence 8. razredov 
devetletke seznanil s posledicami dolgotrajnega onesnaževanja 
Šaleške doline in z dolgotrajnimi prizadevanji za izboljšanje 
stanja ter z že doseženimi uspehi.
Projekt smo izvedli 22. in 23. oktobra novembra 2012 v 
sodelovanju z Ericom Velenje, d.o.o. Vključeval je teoretični del 
- predavanje in terenske vaje. Sodelovalo je 365 otrok skupaj 
z mentorji.
23. aprila 2012,  smo v dvorani Centra Nova izvedli zaključek 
projekta za sezono 2011/2012, na kateri smo razglasili tudi 
zmagovalce projekta. 
Prvo mesto so osvojili učenci OŠ Bratov Letonja Šmartno ob 
Paki. 

ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK
Okoljevarstveni projekt za sedme razrede osnovnih šol v 
Šaleški dolini pod naslovom „ODPADEK NAJ NE BO SAMO 
ODPADEK“, smo organizirali v sodelovanju z ERICOM Velenje, 
Inštitutom za ekološke raziskave, d.o.o., v času od 2. aprila do 
5. aprila 2012. Udeležilo se ga je 430 otrok in 32 mentorjev. 
Zaključek projekta »Odpadek naj ne bo samo odpadek«, smo 
izvedli 5. junija 2012 v prostorih Vile Mojca. Otvorjena razstava 
del izdelkov iz odpadnih predmetov je vse udeležence, mentorje, 
goste in medije zelo navdušila. Prejeli smo 40 del, prvo mesto si 
je prislužila Admira Nurkanović, učenka 7. Razreda OŠ Gorica 
Velenje, za izdelavo tovornjaka za odvoz odpadkov.
19. junija 2012 smo za nagrajence projektov »Varujmo in 
ohranimo Šaleško dolino« in »Odpadek naj ne bo samo 
odpadek« organizirali izlet v Notranjsko z ogledom Križne jame. 
Udeležilo se ga je 33 otrok in 5 mentorjev.

ZELENI NAHRBTNIK 
Otroci iz Šaleške doline so v projektu »Zeleni nahrbtnik« 
sodelovali že sedmič (1.524 otrok in 178 vzgojiteljic). Zeleni 
nahrbtnik in lutka Jurček sta z okoljevarstvenimi nalogami 
potovala po Šaleški dolini po štirih poteh,  v mesecu marcu in 
aprilu 2012. 
Glavni cilj programa: spodbujanje otrokovih pozitivnih čustev 
do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege 
človeka v okolje, spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske 
probleme, spodbujanje medsebojnih obiskov, druženja, igre …

MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE
Osnovnošolci iz Šaleške doline so tudi v letu 2011/2012 
sodelovali pri razpisu Zveze prijateljev mladine Slovenije v 
projektu »Mladi zgodovinarji«. Našo dolino je na 43. državnem 
srečanju v Braslovčah zastopalo pet mladih zgodovinarjev iz 
OŠ Bratov Letonja, Šmartno ob Paki, pod mentorskim vodstvom 
gospe Marije Vodovnik. 
Za raziskovalno nalogo z naslovom »Plačilna sredstva skozi 
čas« so prejeli zlato priznanje.

S KNJIGO V SVET - KAJUHOVA BRALNA ZNAČKA
“Bralna značka” je neizbrisno zaznamovala mladost številnih 
Slovencev, jo oplemenitila in obogatila. V preteklem šolskem letu 
je gibanje “S knjigo v svet” na vseh šolah v naši občini potekalo 
podobno kot doslej. Veseli ugotavljamo, da je bralna značka 
prebrodila krizo in da procent bralcev ne pada, nasprotno rahlo 
raste. Mentorji so bralni znački navdihnili novo svežino. Prav 
zato je to gibanje med mladimi še vedno priljubljeno. 
V šolskem letu 2011/2012 je v gibanju “S knjigo v svet” 
sodelovalo 3164 bralcev v Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob 
Paki. 

23. maja 2012 je bila v Domu kulture Velenje zaključna prireditev 
Bralne značke za šolsko leto 2011/2012, na kateri smo podelili 
tudi spominska priznanja osnovnošolcem, ki so vseh devet 
let sodelovali v Kajuhovi bralni znački. Posebna priznanja je 
prejelo 257 bralcev.
Vsi zlati bralci so za nagrado, da so vseh 9 let sodelovali pri 
projektu bralne značke, prejeli tudi knjižne nagrado,  knjigo 
avtorja Mira Cerarja ml. z naslovom Osnove demokracije. 
Knjižne nagrade za projekt „Zlati bralec“ je tudi letos podarilo 
Društvo bralna značka    Slovenije-ZPMS.

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
V letu 2012 je potekala 17. sezona Predšolske bralne značke.
V okviru 17. sezone predšolske bralne značke smo organizirali 
5 prireditev. Ostržke in priznanja je prejelo 562 otrok iz  Velenja, 
Šoštanja in Šmartnega ob Paki in 60 mentoric:
1. junij 2012 - zaključna prireditev in podelitev Ostržkov v 
Velenju (dve predstavi),
4. junij 2012-  zaključna prireditev in podelitev Ostržkov v 
Šoštanju (dve predstavi),
6. junij 2012 - zaključna prireditev in podelitev Ostržkov v 
Šmartnem ob Paki (ena predstava).
Zaključnih prireditev in podelitev so se udeležili vsi otroci in 
njihovi starši, skupaj z vzgojiteljicami in varuhinjami.

39. MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA 
28. 9. in 29. oktobra 2012 je v Šoštanju pri Mayerjevi vili 
potekala že 39. Mala Napotnikova kiparska kolonija, ki so se je 
udeležili učenci  iz devetih osnovnih šol Šaleške doline in gostje 
(OŠ Prebold, OŠ Braslovče).  
Letos so skupine kiparile na prosto temo pod vodstvom 
mentorja kolonije, gospoda Silva Kretiča in mentorjev, učiteljev 
likovne vzgoje ter kiparjev iz društva Šaleških likovnikov (Franc 
Ravnjak in Milan Matko). Nastale so lepe skulpture, ki smo jih 
ob zaključku kolonije 
razstavili pred vilo. Mladi kiparji in njihovi mentorji (38 otrok 
in 15 mentorjev) so bili ponosni na svoja dela, ki so bila na 
razstavi zelo občudovana.
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OTROŠKI PARLAMENT
Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za 
demokracijo. 
Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, 
predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so 
pomembna v obdobju odraščanja v okolju kjer živijo, se šolajo, 
preživljajo prosti čas. Deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo 
sodelovanje vsem osnovnošolcem. Najprej na šoli učenci 
izberejo delegacijo za občinski otroški parlament, na občinskem 
pa predstavnike za regijski otroški parlament. Zadnja faza 
izbora poteka na regijskem zasedanju, kjer nato regijski 
predstavniki zastopajo interese vrstnikov na nacionalnem 
otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani  Državnega zbora 
RS v Ljubljani. 
22. Medobčinski otroški parlament, ki je potekal 14. 2. 2012 v 
sejni dvorani Mestne občine Velenje,  je vodil moderator Drago 
Kolar.
Tema parlamenta je bila:“Junaki našega časa – kdo so in 
zakaj“.  
Gostitelj otroškega parlamenta je bil župan MO Velenje, gospod 
Bojan Kontič. 
Na Medobčinskem otroškem parlamentu je sodelovalo 59 
učencev in 9 mentorjev.
Delo  parlamenta je potekalo v skupinah, ki so jih vodile naše 
prostovoljke, študentke, članice Kluba vzgojiteljev „Mladi za 
mlade“. Vsaka skupina se je podrobneje dotaknila ene teme 
vezane na skupno temo parlamenta. Po končanem skupinskem 
delu so mladi parlamentarci v plenarnem delu predstavili 
ugotovitve, sklepe, pobude in zahteve. 
Sklepe in pobude regijskega parlamenta (ki je zasedal 1. 
marca 2012) so mladi parlamentarci regije predstavili na 
zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta, 2. aprila 2012, 
v Ljubljani.    

OTROŠKA KAVARNA
Že tradicionalno kavarno “BUČE, BUČE …”, smo lani izvedli 
26. oktobra. 
Delavnice, kjer so otroci s pomočjo staršev izrezovali buče, jih 
okrasili, na koncu pa se posladkali še s čarovniškimi dobrotami, 
se je udeležilo 25 otrok skupaj s starši (15).

PLESNE URICE S PETRO
Tudi v letu 2012 se v večnamenski dvorani Vile Mojca odvijajo 
plesne urice za najmlajše otroke, ki jih vodi plesna učiteljica 
Petra Žist. Njihove vaje potekajo enkrat tedensko, ob četrtkih 
popoldne

ART USTVARJALNICA
V mesecu maju smo v Vili Mojci zaključili program za otroke Art 
ustvarjalnico.
Program, kjer so lahko otroci s pomočjo 2 educiranih mentoric 
razvijali kreativnost in si nabirali izkušnje na podočju likovnega 
ustvarjanja, je potekal od oktobra 2011 do konca meseca maja 
2012. V tem času so otroci spoznali različne likovne tehnike, 
njihove značilnosti in možnosti izražanja, ki jih le-te ponujajo. 
Kreativnost otrok, ki je bila vezana na področje risanja, 
slikanja, grafike in kiparstva, je obrodila dobre sadove, zato sta 
mentorici Juma Valenčak in Sanja Mlinar pripravili obsežno in 
zelo domiselno razstavo del otrok, kamor smo povabili njihove 
starše in medije.

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
V letu 2012 smo organizirali mnogo rojstnodnevnih praznovanj 
za otroke (v projekt vključrnih 351 otrok). Izvajali smo jih v 
večnamenskem prostoru v Vili Mojca, 5 zabav pa smo izvedli 
v sodelovanju z Mladinskim centrom Šmartno ob Paki, v Hiši 
mladih. Praznovanja so tematsko obarvana in prilagojena 
starosti otrok. 

EVROPA V ŠOLI
“Evropa v šoli” je evropski natečaj, ki ponuja prijazen in 
neposreden način, kako učence vzpodbuditi k razmišljanju o 
Evropi in najaktualnejših temah, ki pestijo njene prebivalce. 
Poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, 
Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske 
kulturne fondacije. Prispeval naj bi k oblikovanju evropske 
zavesti o povezanosti in soodvisnosti ter potrebi po strpnem, 
vendar angažiranem iskanju rešitev za skupne probleme v 
Evropi. Preko literarnega, likovnega, raziskovalnega, video 
in fotografskega ustvarjanja ter preko interneta so mladi, na 
svojstven način spoznavali temo: „JAZ TEBI RADOST, TI MENI 
MLADOST“. Projekt smo v letu 2012 v Sloveniji izvedli trinajstič. 
Našo regijsko območje (Velenje) sestavljajo Zgornja Savinjska 
dolina, bivša občina Žalec in Šaleška dolina.
Na regionalni nivo natečaja je prispelo 89 likovnih, 51 literarnih, 
14 fotografskih in 3 video in 1 raziskovalno delo iz osnovnih šol 
regije. 
Tudi v tem natečaju so bili naši otroci in njihovi mentorji zelo 
uspešni in na državnem likovnem natečaju osvojili 1. mesto ter  
3. mesto. V video natečaju  pa 2. mesto.
7. junija 2012 smo v naši vili izvedli regijski zaključek na katerem 
smo podelili regijska priznanja, nacionalna priznanja in darila 
učencem in učence in njihovim mentorjem.
Za vse mlade ustvarjalce, katerih dela so se uvrstila na državni 
nivo, smo 9. maja 2012, organizirali ogled zaključne prireditve 
v Ljubljani. 

OTROCI NE PRIZNAMO MEJA – mednarodni projekt 
(sodelovanje s Savezom društava NAŠA DJECA – Hrvaška)
Projektne aktivnosti: 
1. Kampanja »Sto ljudi, sto čudi«. 
2. Raziskava o stereotipih in predsodkih otrok do drugih 
narodnosti.
3. Revija enominutnega filma na temo Življenje ob meji. 
4. Mednarodni kamp predstavnikov otroških parlamentov iz 
Slovenije in Dječjih viječa s Hrvaške. Tema: Antidiskriminacija 
otrok različnih narodov in narodnosti s poudarkom na 
antidiskriminaciji posameznih ranljivih skupin. 
5. Otroški glasbeni festival v Varaždinu. 
6. V letu 2012 smo sodelovali pri mednarodnem projektu 
»Otroci ne priznamo meja«:     osnovnošolci tretje triade OŠ 
so pisali slogane na temo 100 ljudi – 100 čudi (sodelovalo 
je 70 učencev). Izbrali smo najboljša slogana. Avtorja sta se 
v spremstvu mentorice udeležila mednarodnega tabora v 
Poreču.
7. Sodelovali smo v raziskavi o stereotipih in predsodkih 
otrok do drugih narodnosti in poslali v Zagreb 75 izpolnjenih 
vprašalnikov.
PROMOCIJA ZVEZE
MZPM Velenje je redno, preko celega leta sodelovala z javnimi 
mediji. Objavljali smo prispevke o naših akcijah: v Našem času, 
Listu občine Šoštanj, Delu, Večeru, Ljubljanskem dnevniku, 
Rudarju, časopisu Slovenske novice …
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Posneli smo več prispevkov na radiu Velenje, MOJ-emu radiu, 
VTV, TV Slovenija.
Predstavili smo se v Almanahu občin Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki 2012, v mesečnih koledarjih prireditev Mestne 
občine Velenje. 
V soboto, 19. maja 2012,  je na promenadi Cankarjeve ulice 
potekal že 13. Festival prostovoljstva. S predstavitvijo na 
stojnici je delo predstavila tudi naša zveza. Cilj predstavitve je 
bil mladim približati prostovoljno delo.
Predstavili pa smo se tudi  na festivalu nevladnih organizacij 
„Velenje se predstavi“, ki je potekal 15. septembra na Titovem 
trgu.
Prav tako sodelujemo z različnimi institucijami v Šaleški dolini 
kot so: Erico Velenje d. o. o., Mladinski center Velenje, Mladinski 
svet Velenje, Mladinski center Šmartno ob Paki, Center za 
socialno delo Velenje, Knjižnica Velenje, Festival Velenje, vrtci, 
šole, Premogovnik d. d. Velenje, Stičišče navladnih organizacij, 
ki deluje pod okriljem IPAK inštituta Velenje,…
MZPM Velenje je sodelovala v organih ZPMS in se redno 
udeleževala seminarjev, ki jih organizirala ZPMS.

Število udeležencev (otrok, mladostnikov in družin) v 
posameznih programih MZPM Velenje v letu 2012
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  Število udeleţencev (otrok, mladostnikov in druţin) v posameznih programih MZPM Velenje v 
letu 2012 

 
 
DEJAVNOST/PROGRAM/IZVAJALEC ŠTEVILO UDELEŢENCEV 
PROSTI ČAS  
22. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT:  
(14.2.2012) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 9 PROSTOVOLJCEV 

59  učencev in 9 mentorjev 

REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT: 1.3.2012 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJKE 

23 učencev in 14 mentorjev 

NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT 
(2.4.2012 v Ljubljani) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 1 PROSTOVOLJKA 

6+1 učencev in 4 mentorice 

ZIMSKE POČITNICE (odprta vrata VILE MOJCA, računalniški 
tečaj, »gledališče za poredne mulčke«, ustvarjalnice, druţabne 
igre: 20. – 24.2.2012) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV 

97 otrok in 10 odraslih 

POLETNE POČITNICE  
* IZVAJALSKA EKIPA:  15 PROSTOVOLJCEV 

624 otrok 

JESENSKE POČITNICE  
* IZVAJALSKA EKIPA:  1 PROSTOVOLJKA  

15 otrok 

OKOLJEVARSTVENI PROJEKTI:  
ZELENI NAHRBTNIK 
 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

1524 otrok in 178 vzgojiteljic 

ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK(6.,7.raz.)  
* ZAKLJUČEK: 5.6.2012  
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV 

398 učencev in 30 mentorjev 
40 učencev in 5 mentorjev 

VARUJMO IN OHRANIMO ŠALEŠKO DOLINO(8.r.) 
* ZAKLJUČEK: 23.4.2012 
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJCEV 

367 učencev in 27 mentorjev 
56 učencev in 8 mentorjev, 5 
odraslih 

IZLET ZA NAGRAJENCE (VOŠD in ODPADEK):19.6. 
* IZVAJALSKA EKIPA: 4  PROSTOVOLJCI 

33 učencev in 5 mentorji 

  
EVROPA V ŠOLI 
* regijska prireditev: 7.6.2012 
* * IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 
* ZAKLJUČEK v Ljubljani: 9.5.2012) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3  PROSTOVOLJCEV 

163 učencev in 52 mentorjev 
46 učencev in 27 mentorjev 
 
46 učencev in 6 mentorjev 

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 
* 5 prireditev ob zaključku (podelili Ostrţke in priznanja) 
 
*IZVAJALSKA EKIPA: 4 PROSTOVOLJCI 

562 predšolskih otrok in 60 
mentoric 

KAJUHOVA BRALNA ZNAČKA 
* podelili bralne nalepke in mapice vsem bralcem 
*(prireditev in podelitev spominskih priznanj: 23.5.2012) 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

 
3.164 bralcev in 155 mentorjev 
25 mentorjev; 228 ZLATIH bralcev 

    
MLADI ZGODOVINARJI (43. drţavno srečanje v Braslovčah-
dobili zlato priznanje) 

5 učencev in mentorica 

39. MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA 
* 28.9. in  29.9.2012 pri Majerjevi vili v Šoštanju   
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

38 učencev in 15 mentorjev 

 Mednarodni projekt »OTROCI IN MLADI NE PRIZNAJO 
MEJA« 

- Pisanje sloganov: »100 ljudi-100 čudi« 

 
 
70 učencev in 4 mentorji 
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- Mednarodni tabor: 25.-27.5.2012(Poreč) 
Mednarodni tabor«100 ljudi-100 čudi:26.-28.10.2012 (Poreč) 

5 učencev in 1 mentor 
2 učenca in 1 mentor 
 

  
PREVENTIVNI PROGRAMI  
KLUB VZGOJITELJEV »MLADI ZA MLADE« 
* TA VESELI DAN. 26.5.2012 in  01.9.2012 Vila Mojca 
   IZVAJALSKA EKIPA:  24 PROSTOVOLJCEV 
* TORKOVA PETA (20 srečanj) 
    IZVAJALSKA EKIPA:  4 PROSTOVOLJKE 
 * BUČE, BUČE … - otroška kavarna: 26.10.2012 
   IZVAJALSKA EKIPA:  6 PROSTOVOLJCEV  
* PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI: 27 x 13 
   IZVAJALSKA EKIPA: 14 PROSTOVOLJCEV 

 CVETLIČNI SEJEM 
   IZVAJALSKA EKIPA:  6 PROSTOVOLJCEV  

 

 
60 otrok in 40 staršev 
 
105   otrok in 62 odraslih 
 
25 otrok in 15 staršev 
 
 
351 otrok in 54 odraslih 
 
 

SVETOVALNA SKUPINA pri tel. TOM 
* deţurstva: 52 deţurstev 
* supervizije: 8  
* IZVAJALSKA EKIPA: 15 SVETOVALCEV    
   PROSTOVOLJCEV 

377 ŠTEVILO KLICEV 

ŠOLA ZA STARŠE: 7 srečanj  
* IZVAJALSKA EKIPA: 8 PREDAVATELJEV in 3 
PROSTOVOLJCI 

165 staršev 

  
LETOVANJA (zdravstvena kolonija: Savudrija, Poreč, Umag) 
* IZVAJALSKA EKIPA:  28 VZGOJITELJEV 

232 otrok x 11 dni 

SONČNO MESTO na Golteh (5 dni): 25.-29.6.2012 
* IZVAJALSKA EKIPA:  11 PROSTOVOLJCEV  

41 otrok x 5 dni 

OTROŠKO MESTO v Vili Mojca: 27.8.-31.8. 
* IZVAJALSKA EKIPA:  3 PROSTOVOLJKE 

20 otrok x 5 dni 

  
VESELI DECEMBER  
13. NOVOLETNI DARILNI BAZAR: 1.12.2012 
* izdelava darilc (6x) 
* IZVAJALSKA EKIPA:  45 PROSTOVOLJCEV 

cca. 450 obiskovalcev 
PREDŠOLSKI OTROCI 

Prihod DEDKA MRAZA: 13.12.2012 
* IZVAJALSKA EKIPA:  10 PROSTOVOLJCEV 

500 otrok in 300 odraslih 

Prireditve(24) in obdaritev 1.857 predšolskih otrok  
* IZVAJALSKA EKIPA:  22 PROSTOVOLJCEV 
* IZVAJALSKE SKUPINE: 3 
* DEDKI MRAZI: 3 

1.857 otrok in 2200 odraslih 

Obiski dedka Mraza po vrtcih 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

1.799 otrok 

Obiski dedka Mraza po šolah 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

3.660 otrok 

  
HUMANITARNOST   

 ZBIRANJE IN RAZDELITEV OBLAČIL 
 Izlet v Ljubljano-snemanje oddaje na RTV SLO 

(10.12.2012 
 

5 otrok in 1 odrasla oseba 
40 otrok 
 

 
 

 

PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU OTROKA 
* Dom krajanov Zavodnje: 20.11.2012  
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJK 

53 nastopajočih, 150 odraslih 
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SPLETNA KAVARNA 
* IZVAJALSKA EKIPA: 1 OSEBA 

816 otrok in 3 odraslih 

  
ART USTVARJALNICA 
* IZVAJALSKA EKIPA: 2 mentorici/ 30 srečanj 
* zaključek z pregledno razstavo nastalih del: 5.9.2012  

11 otrok: 30 x delavnica 
 
 

  
PETRINE PLESNE URICE 
* IZVAJALSKA EKIPA: 1 mentorica 

8 otrok: 30x 

  
DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE 

 IZLET V Maribor 
   IZVAJALSKA EKIPA:  3 PROSTOVOLJCI 

20 otrok, 17 staršev  
   
 

SKUPAJ: 277 prostovoljcev 20.884 OTROK in 4.108 
ODRASLIH 

 

Velenje, 27. 5. 2013 
 
Pripravila: Kristina Kovač 
Sekretarka MZPM Velenje 

 

 

Pripravila: Kristina Kovač, l. r. 
Sekretarka MZPM Velenje
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POROČILO 
O DELU MEDOBČINSKE 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA 
PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI Z 
DROGAMI VELENJE ZA LETO 2012

V Mestni občini Velenje smo v letu 2012 skupaj z Medobčinsko 
lokalno akcijsko skupino (LAS) za preprečevanje zasvojenosti 
z drogami Velenje prvič pristopili k izvedbi programa NE-
ODVISEN.SI “NARIŠI NOV DAN” za vse učence osnovnih šol 
v Velenju, Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje, ter za starše. NE-ODVISEN.SI je širok, vseslovenski 
družbeno odgovoren program, ki obsega nove in sveže 
interaktivne pristope za otroke, mladostnike in odrasle, s 
katerimi se ozaveščajo omenjene ciljne skupine o različnih 
pasteh zasvojenosti (od drog, alkohola, cigaret, čezmerne 
uporabe interneta, iger na srečo itd.), ter gradi na povezovanju 
mladih in jih aktivno usmerja v športne in druge zdrave 
dejavnosti. 
Program je potekal pod pokroviteljstvom takratnega predsednika 
RS dr. Danila Türka. Mestna občina Velenje je projekt finančno 
podprla iz proračunske postavke Sofinanciranje projektov, 
prav tako pa je poskrbela tudi za distribucijo plakatov po šolah 
in drugih javnih zavodih, ter distribucijo 11.000 kosov letakov 
za gospodinjstva. 

Ob občinskem prazniku in prireditvi „Velenje se predstavi” 
smo na Titovem trgu, skupaj s Športno zvezo Velenje, izvedli 
že tradicionalno preventivno akcijo „Tek očkov”, tokrat zaradi 
finančnih težav brez sodelovanja Urada za enake možnosti 
RS. Na Mestni občini Velenje smo se odločili, da tradicijo tega 
dogodka ohranimo. Tako smo pripravili za vse udeležence 
teka majice z napisom za otroke: »Moj očka je…« in za očete: 
»Aktivirani očka!«  Na teku je sodelovalo do sedaj rekordnih 
237 udeležencev, od tega 91 očkov in 146 otrok. 

Učence sedmih in osmih razredov osnovnih šol iz Šaleške 
doline in dijake Šolskega centra Velenje smo pri urah 
predmeta etika in družba, ter med razrednimi urami, seznanjali 
s problemom nasilja in drog med mladimi. Na osnovnih šolah 
je bilo za ta namen opravljenih 67 ur in na ŠCV 36 ur. Preko 
Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje smo nudili 
staršem 7 brezplačnih srečanj v programu Otroci so naše 
največje bogastvo, kjer se starši seznanjajo z razvojem 
in odraščanjem otrok in mladoletnikov ter o tem, kako 
premagovati razvojne težave. V 7 enotah Vrtca Velenje pa je 
potekala družinska rekreacija za otroke stare od 3 do 5 let, ki jo 
izvajajo vzgojiteljice Vrtca Velenje za otroke skupaj s starši. 

Finančno smo podprli program Mladinskih delavnic, ki se 
izvajajo preko CSD Velenje v okviru Društva za preventivno 
delo v Ljubljani, kar predstavlja prispevek k preprečevanju 
zlorabe drog med mladimi. Program je primarno preventivno 
naravnan in namenjen učencem 8. in 9. razredov osnovnih 
šol. 

V preteklem letu smo donirali Mladinskemu centru Velenje 
sredstva iz postavke LAS – Program za boj proti drogi, za 
izvedbo preventivnega projekta „Mladi smo zakon – furajmo 
za lajf”, ki je potekal na kolesarski etapi Velenje – Vransko in z 
zaključno dvodnevno prireditvijo v Piranu. 

Akcije se je udeležilo 7 mladih kolesarjev iz Velenja, z uspešno 
premagano kolesarsko traso od Velenja do Vranskega in 9 
udeležencev na sklepni dvodnevni prireditvi v Piranu. Program 
je prav tako primarno preventivno naravnan in predstavlja med 
drugim tudi preprečevanje zlorabe drog med mladimi.

Mestna občina Velenje je tudi v preteklem letu podpisala 
najemno pogodbo za souporabo prostorov v Mestni četrti 
Desni breg, za potrebe delovanja Dnevnega centra za 
zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki deluje preko 
ŠENT-a (Slovenskega združenja za duševno zdravje). V 
poročilu za leto 2012 navajajo, da so imeli v letu 2012 v centru 
skupno število uporabnikov programa 42 (od teh 30 iz Velenja), 
njihova starostna struktura je bila od 20 do 45 let, po spolu 36 
moških in 6 žensk, 80 % jih je imelo srednješolsko izobrazbo, 
20 % pa osnovnošolsko izobrazbo, po zaposlitvenem statusu 
so bili 100 % brezposelni.

Sofinancirali smo projekt Terensko delo z odvisniki od 
prepovedanih drog, ki ga izvaja javni zavod Socio iz Celja. V letu 
2012 so imeli strokovni delavci s terenskim vozilom v Velenju 
40 stikov z občani Velenja, ki jim je bil dan sanitetni material, 
opravljeni svetovalni razgovori in posamična informiranja. K 
temu je potrebno prišteti še anonimne uporabnike, ki so jih 
obiskali v Velenju in niso želeli podati podatkov po šifrantu in 
so bili prav tako oskrbljeni. Skupno število intervencij v naši 
občini je torej precej večje kot kaže številka stikov z občani 
Velenja, odvisniki od prepovedanih drog. 

V Medobčinski LAS Velenje smo se v Slovenj Gradcu pridružili 
Nacionalni konferenci ob mesecu preprečevanja zasvojenosti 
z osrednjim sloganom »Več virov, več možnosti«, s poudarkom 
na izzivih v selektivni in indicirani preventivi. Na Ministrstvu 
za zdravje RS smo se udeležili delovnega srečanja na temo 
analize o delovanju LAS-ov v Sloveniji, ter njihovi viziji razvoja, 
predstavitvi preventivnega meseca in zakonodaji ter politiki 
na področju drog. V Celju pa je potekala regijska konferenca 
Spreminjanje prepričanj in odnosa do alkohola, katere so se 
udeležili predstavniki iz Zavoda RS za zaposlovanje, Območne 
službe Velenje. 

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

Prikaz finančnih sredstev na postavki 40320010 LAS - Program 
za boj proti drogi:
sprejeti in veljavni proračun: 10.000,00 EUR, končna realizacija: 
9.619,00 EUR (96,2%)
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- Podjemne pogodbe za izvajanje preventivnih programov: 
2.284 EUR
- Mladinske delavnice: 1.802 EUR
- Tek očkov: 1.456 EUR
- Družinska rekreacija: 1.275 EUR
- Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog: 1.000 EUR
- Akcija Mladi smo zakon – furajmo za lajf: 990 EUR
- Šola za stašre: 812 EUR
- Projekt NE-ODVISEN.SI: 3.660 EUR (iz proračunske postavke 
Sofinanciranje projektov).

Številka: 154-03-0001/2013-530
Datum: 27. 5. 2013

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

                 Višja svetovalka II. za varstvo                                  
          predšolskih otrok 

     
 Drago MARTINŠEK, univ.dipl.soc., l. r. 

                   vodja Urada za družbene dejavnosti in vzgojo 
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ANDRAGOŠKO DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. ŢIVLJENJSKO OBDOBJE 
VELENJE 
 
Naslov: Efenkova cesta 61, Velenje 
Telefon: +386 3 587 20 50 
E-pošta: info@uni-tri-velenje-drustvo.si 
Spletna stran: www.uni-tri-velenje-drustvo.si 
 
 
Velenje, januar 2013 
 

 
P  O  R  O  Č  I  L  O 

O DELU ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA UNIVERZA ZA III. ŢIVLJENJSKO 
OBDOBJE VELENJE 

 
ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA  DO 31. DECEMBRA 2012 

 
SPLOŠNI DEL 
 

1. Predstavitev društva 
  
Delovanje Andragoškega društva Univerze za III. življenjsko obdobje so zaznamovala tri 
ključna dejstva: 

 Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je praznovala 25 let aktivnega delovanja. 
 Vključeni smo bili v projekt 24 zgodb partnerskih mest EPK Velenje 2012 z lastnim 

projektom - 2. Mednarodni festival vezenja Velenje 2012. 
 Evropsko leto 2012 je izpostavljalo aktivno staranje in medgeneracijsko solidarnost, 

kjer je univerza sodelovala z 59 različnimi prireditvami oziroma zgodbami. 
  

 
 

2. Kratek opis društva 
 
Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje je bilo ustanovljeno leta 1986. V 
letu 2012 je razpisalo že 61 izobraževalnih  programov, ki trajajo od 1. oktobra do 15. maja in 

 

delujejo po sistemu učenja v krožkih. Krožek vodi mentor po dogovorjenem in predhodno 
sprejetem programu dela, kjer se letno izvede od 30 do 50 ur učnega programa. Evalvacija  
 
znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo in z interno ali javno prireditvijo 
ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega 
okolja regije in je v letu 2012 samostojno ali kot soorganizator izvedla 59 prireditev. 
Delovanje društva deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov na nepridobitni 
dejavnosti. 

- število krožkov                                                   59 
- število mentorjev                                                35 
- število animatorjev                                             54 
- število lokacij izobraževanja                                19 
- število prostovoljnih ur                                   6163 

 
     Udeleženci izobraževanja starejših 

 
Število udeležencev: 792 
Delež  žensk in moških: 84, 60 % žensk in 15,40 % moških 
Povprečna starost: 64,5 let 
Izobrazbena struktura udeležencev 
Osnovnošolska izobrazba: 138 
Srednješolska in gimnazijska izobrazba: 437 
Višješolska izobrazba in univerzitetna 
izobrazba: 

209 

Magisterij: 8 
 

3. Predstavitev vodstva in organov društva 
 
Vodstvo društva predstavlja tričlansko predsedstvo, ki ga vodi predsednica Marija Vrtačnik, 
podpredsednica Jelka Fužir ter poslovna sekretarka. Poslovna sekretarka je edina zaposlena 
oseba v društvu za polni delovni čas. Skladno s statutom o vseh pomembnejših vprašanjih 
odloča upravni odbor društva, strokovno soodločanje in povezavo s članstvom v krožkih 
zagotavlja strokovni odbor.  
 

4. Prikaz dejavnosti 
 
Vsebina in obseg dejavnosti je podan  v brošuri Andragoškega društva Univerze za III. 
življenjsko obdobje Velenje za šolsko leto 2012/2013 kjer so opredeljeni: 

 Izobraževalni program 
 Kulturne prireditve v okolju 
 Prireditve v sklopu občinskih prireditev 
 Mednarodne prireditve 
 Humanitarni projekti 
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4.1.   Izobraţevalni program 
 
Izobraževalne dejavnosti, določene z urnikom izobraževalnih krožkov, so razdeljene po 
naslednjih področjih: tuji jeziki, računalništvo, geografija in zgodovina, skrbimo zase, likovno 
in glasbeno ustvarjanje, ročna dela, hortikultura in rekreacija.  
Posamezni krožki so izvajali ustvarjalne delavnice v vrtcih – Godba na pihala, v osnovnih 
šolah – Slovenske ljudske vezenine, glasbeni krožki, Kaligrafija in na različnih javnih 
prireditvah -  krožki ročnih del.  
 
 

4.2.   Kulturne prireditve v okolju 
 
Prireditve v sklopu izobraževalnih dejavnosti univerze so poimensko naštete v prilogi in so 
skozi dolgoletno dejavnost univerze že tradicionalne.  Najbolj izpostavljeni na teh prireditvah 
so glasbeni krožki in krožki ročnih del. Prireditve, ki so istočasno evalvacija znanja študentov 
univerze, so postale sestavni del praznovanj evropskih, slovenskih in občinskih dogodkov. 
Program prireditev je prikaz ustvarjalnosti in kreativnosti udeležencev izobraževalnega 
programa, ki dokazuje aktivno vključevanje v kulturno dogajanje okolja. 

 Koncert glasbenih krožkov »Kam le čas beži« ob 25 letnici univerze v Velenju in 
Šoštanju, 

 Praznovanje Valentinovega  v Domu za varstvo odraslih Velenje in koncerti glasbenih 
krožkov v DVO Velenje ter razstave in koncerti v PV Zimzelen Topolšica, 

 Razstava krožka Klekljanje v »Bele stezice združene v lepoto čipk« v Galeriji 
Mozirje, 

 Razstava »Rastem« Likovnega krožka »Perspektiva« v avli Mestne občine Velenje, 
 »Velenje, moje mesto«, sredin večer z Nado Zavolovšek Hudarin  
 Soustvarjamo univerzo tretjega življenjskega obdobja z gostom Jožetom Melanškom. 

 
4.3.   Prireditve v sklopu občinskih prireditev 

 
Univerza že tradicionalno sodeluje na vseh pomembnejših prireditvah na nivoju Mestne 
občine Velenje in ostalih občin, samostojno z lastnim programom ali pa kot soorganizator 
posameznega dela prireditve. 

 Pikin festival z učno delavnico vezenja in godbo na pihala, 
 »Mavrica prijateljstva« sodelovanje univerze na prireditvi Osnovne šole Antona, 
 Medgeneracijsko ustvarjalno družabno popoldne »Prepletajmo nitke" na Osnovni šoli 

Antona Aškerca, ustvarjalne delavnice z razstavo vezenih izdelkov in medgeneracijski 
koncert glasbenih krožkov, 

 Jajčerija na Gradu Velenje, tradicionalni pozdrav Tednu vseživljenjskega učenja v 
Sloveniji 

 Kresovanje na Kavčnikovi domačiji, 
 Bogračijada v Velenju, 
 Godba na pihala je igrala na mnogih občinskih javnih prireditvah, 
 Sodelovanje citrark »Marjanke« ob predstavitvi knjige Marjana Marinška  in 

spominski prireditvi »Vse Marjanove radosti« v Velenju.  
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Evropsko in slovensko že tradicionalno praznovanje Tedna vseživljenjskega učenja v mesecu 
maju, smo popestrili s kulturnimi in izobraževalnimi aktivnostmi, ki so bile vključene v 
kulturni projekt Metne občine Velenje in izvedene na gradu Velenje z naslovom » Dedki in 
babice pripovedujejo«. Sestavljal je štiri sklope: 

 Prireditev Zgodba preteklosti: »Jajčerija«, ki že tradicionalno obuja običaje iz kulturne 
dediščine. 

 Razstava krožkov ročnih del »Okrasje na jajcih« na Gradu Velenje 
 Glasbeni koncerti. 
 Krožek Kaligrafija je z razstavo in ustvarjalnimi delavnicami na Osnovni šoli Gorica 

povezala učence in starejše v medgeneracijsko celoto.  
 

4.4.   Mednarodne prireditve 
 
Mednarodni medgeneracijski festival, Skupnost smo ljudje - Aktivno staranje in 
medgeneracijska solidarnost, Velenje 2012 
 
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje skupaj z INTEGRO, Institutom za razvoj človeških 
virov Velenje in Mestno občino Velenje organizirala 3. Mednarodni medgeneracijski festival- 
Velenje 2012.  
 
Evropsko leto 2012 je bilo namenjeno aktivnemu staranju in medgeneracijski solidarnosti,  ki 
je odločilnega pomena za dogajanja, določitev vrednot in dobrobit življenja skupnosti. 
Konferenco je zato zaznamovala predvsem nova kultura staranja in s tem povezane humane in 
vedrejše podobe starosti. Vse generacije so dale svoj prispevek za učinkovito družbo. V 
sožitju generacij so skriti neizkoriščeni viri ustvarjalnega skupnega učenja, novih spoznanj, 
znanj, spretnosti in razumevanja. Kritičen pogled do udejanja medsebojne solidarnosti so 
podali  znani slovenski  in tuji predavatelji, ki s svojim delom  nenehno gradijo medčloveške 
mostove in s svojim znanjem vplivajo tudi na medgeneracijsko sožitje stalno učeče se 
skupnosti. 
O pomenu medgeneracijskega sodelovanja, razsežnosti aktivnega staranja  v moderni socialni 
državi in človeških virih smo spregovorili prvi dan, drugi dan pa na medgeneracijskih 
ustvarjalnih delavnicah oblikovali vizualizacijo medsebojnega sožitja in sodelovanja.  
 
EPK projekt Velenja, 2. Mednarodni festival vezenja Velenje 2012 
 
Prireditev je odlično uspela v zadovoljstvo 59 razstavljavcev iz 8 držav in  2000 obiskovalcev. 
Odličen spremljevalni izobraževalni in kulturni program je nadgradil tekmovalni del prireditve 
Naj vezena zavesa, ki je med 155 izbral najlepšo in najboljšo: nemško, madžarsko i slovensko-  
 
 
Selnica ob Dravi. Posebnost prireditve je bila, da jo je pripravila starejša generacija Velenja s 
prostovoljnim delom okrog 220 sodelavcev.  
Prireditev je pozitivno združila družbeno politično skupnost in vse kulturne dejavnike Velenja v 
pozitivno koordinacijsko sodelovanje, medsebojno solidarnost in pomoč, s ciljem, da prireditev 
vsestransko uspe. Hvale vreden dosežek, ki nam ga zavidajo vsi ostali organizatorji.   
 
 

4.5.   Humanitarni projekti 
 
Humanitarni projekt Starejši za starejše, za boljšo kakovost ţivljenja doma, ki ga univerza 
vodi že peto leto kot koordinator v širši regiji. Projekt v zadnjem času prevzemajo posamezna 



             3. junij 2013GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �0  / Številka 22

21. seja Sveta Mestne občine Velenje 

Društva upokojencev, ki so bližja podatkovni bazi in ljudem. V projektu sodeluje 23 
prostovoljcev pod vodstvom Alojzije MIJOČ, ki v okolju vedno bolj sodeluje kot koordinator 
mreže. Pomemben je za prihodnost v smislu vzpostavitve mreže pomoči potrebnim osebam  
IV. življenjskega obdobja.  
 
Univerza aktivno sodeluje v projektu Mestne občine Velenje »Velenje, starosti prijazno 
mesto«, katerega aktivnosti se odvijajo že od leta 2009 in v izvajanje  katerega smo aktivno 
vključili ožjo populacijo starejših občanov Velenja. Nadzor nad izvajanjem projekta 
nadzoruje  koordinacijski odbor, ki ga vodi poslanec državnega zbora RS Srečko Meh. 
Nadgradnja v projektu se kaže že v drugem zbiranju predlogov seniorjev za izboljšanje 
življenja v mestu in izobraževanju »širiteljev« Zmanjšajmo padce v starosti, kjer za to posebej 
izobraženi prostovoljci  učijo krajane varnega življenja na domu. Trenutno 20 širiteljev v 12 
skupinah izobražuje preko 120 oseb. 
 
5. Vplivi, ki nam omogočajo delovanje 
 

5.1.   Prispevki članov 
 

Društvo deluje na osnovi prostovoljnega članstva in plačila letne članarine, ki je izključno 
namenjena nepridobitni dejavnosti društva. Manjši znesek smo pridobili od odstopljene 
dohodnine davčnih zavezance kot donacijo za društvo v javnem interesu. 
 
 

5.2.   Donatorji 
 

Največji prispevek je zagotovo dan s strani Mestne občine Velenje in osnovnih šol v obliki 
uporabe brezplačnih poslovnih, učnih in prireditvenih prostorov ter učnih pripomočkov za 
izvedbo izobraževalnih programov, kar je izredno pomembno z vidika zagotovitve ugodnejše 
cene izobraževanja za prebivalstvo, ki ima v pretežni meri dokaj nizke osebne prihodke. 
Določena sredstva dobimo tudi od različnih podjetij, vendar se ta krčijo zaradi družbene krize.        
               

5.3.   Javni razpisi 
 

Na osnovi javnih razpisov smo pridobili naslednja sredstva: 
 sredstva iz proračuna Mestne občine Velenje za Kulturni projekt za leto 2012. 
 sredstva  o sofinanciranju izvajanja izobraževalnih programov in dejavnosti za odrasle 

za leto 2012 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
 sredstva o sofinanciranju prireditev TVU in programov združenj s področja 

izobraževanja odraslih v letu 2012 -  Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport.  

        
5.4.   Prostovoljstvo 

 
Uspešnost univerze ustvarja nešteto ljudi, ki skupaj delujejo kot ustvarjalna ekipa. 
Učinkovitost je zagotovo rezultat neštetih vloženih ur strokovnega izobraževanja, znanja, 
predvsem pa raznolikih tudi denarnih odrekanj. Prostovoljno delo je rdeča nit našega 
delovanja in uspeha in je dodana vrednost prispevka starejših v skupnosti.  
Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v letu 2012 je bil izziv 
mnogim prostovoljcem. Prostovoljci različnih starostnih skupin imajo in bodo tudi v 
prihodnje imeli pomembno vlogo pri izboljšanju in nadgrajevanju medsebojnih odnosov v 
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družbi, ki ima še posebno vrednost, saj poleg prenosa znanj pomeni tudi odpravljanje 
predsodkov in zadržkov do posamezne generacije. 
 
ZAKLJUČEK 
 

1. Sprejem zaključnega računa in letnega poročila društva 
 
Zaključni račun in Letno poročilo Andragoškega društva Univerze za III. življenjsko obdobje 
Velenje za leto 2012, je po sprejetem pozitivnem Poročilu nadzornega odbora soglasno 
sprejel občni zbor univerze na redni letni seji, dne 19. marca 2013. 
 
Poslovali smo skrajno racionalno, z upoštevanjem, da smo si s prijavami na javni razpis in 
pridobitvijo donacij podjetij, zagotovili zunanji priliv sredstev.  
 

2. Uresničitev ciljev društva 
 
Zastavljene cilje in naloge po sprejetem programu dela za leto 2012 smo v celoti izvedli. 
Naloge pa ni izvajalo vodstvo, temveč celotno članstvo univerze. Smo stanovska organizacija 
javne pravne osebe, v kateri je nagrada za delo uspešno izveden projekt in javno priznanje 
oziroma navdušenje obiskovalcev prireditve ali poslušalcev koncerta, stimulacija za nadaljnjo 
delo. 
 
Nadgradnja izkušenj in znanja, preoblikovana v kreativno ustvarjalnost je prilagojena 
sedanjemu času in podprta z medgeneracijskim sodelovanjem. Medgeneracijske odnose 
lahko izboljšujemo s pozitivnimi aktivnostmi in povezanosti z okoljem kjer ţivimo. S 
spodbujanjem inovativnosti pa motiviramo medsebojno sodelovanje, prijateljstvo in 
medsebojno solidarnost.  
 
 
 
Marija Vrtačnik, predsednica      Marija Vrtačnik, l. r.

predsednica     
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ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 
VODNIKOVA 1,  VELENJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovorna oseba: Joţe Zupančič, dr.med., 
spec.spl.med. 

 
 

 
 
 
 



3. junij 2013 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 22/ stran ��

           21. seja Sveta Mestne občine Velenje

 
 
 
 

 

UVOD 
 
 
OSNOVNI PODATKI ZAVODA 
 
Ime in sedeţ zavoda:  ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova 1, 3320 VELENJE 
Matična številka: 5820456 
Davčna številka:  13920235 
Šifra uporabnika:  92495 
Številka transakcijskega računa: 01333-6030924913 
 
PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
Zdravstveni dom Velenje deluje kot javni zdravstveni zavod na primarni ravni. Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Zdravstveni dom Velenje, je sprejel Svet mestne občine Velenje ( št. 7/93)  ob soglasju Sveta 
občine Šoštanj in Sveta občine Šmartno ob Paki. V sedanji obliki posluje od pripojitve Zobozdravstva 
Velenje, dne 31. 12. 1997. 
 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti: 
- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulante, dispanzer za šolske in predšolske otroke, 

dispanzer za ţene, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela prometa in športa), 
- specialistično ambulantno dejavnost, 
- zobozdravstveno dejavnost, 
- druge zdravstvene dejavnosti (diagnostični laboratorij, patronaţna sluţba in nega na domu, 

fizioterapija z delovno terapijo, zdravstvena vzgoja), 
- sluţbo nujne medicinske pomoči (deţurna sluţba, prehospitalna enota, nujni reševalni in sanitetni 

prevozi), 
- nemedicinsko dejavnost ( poslovne funkcije, vzdrţevanje, čiščenje, pranje ), 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja. 
 

Zdravstveni dom Velenje  dogovarja zdravstvene programe za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in 
Občino Šmartno ob Paki. 
Vse od zgoraj naštetih dejavnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu Velenje. V zdravstvenih postajah 
Šoštanj in Šmartno ob Paki se izvajajo splošne ambulante ter dispanzer za otroke in šolsko mladino,  
diagnostični laboratorij, zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo. Enkrat tedensko je v ZP 
Šoštanj tudi ambulanta defektologa - govornega terapevta. 
Zdravstveni dom se vključuje tudi v izvajanje ambulantne dejavnosti za potrebe zdravstvenega varstva 
oziroma zdravja oskrbovancev v Domu za varstvo odraslih Velenje in v centru starejših Zimzelen  
Topolšica.  
 
Organi zavoda so: 
- svet zavoda, 
- direktor, 
- poslovni kolegij, 
- strokovni svet , 
- disciplinska komisija in 
- drugi izvršilni organi. 
 
- Svet zavoda sestavljajo: predstavniki ustanovitelja 4 člani, od katerih imenuje dva Mestna občina 

Velenje, po enega pa Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki, 
- predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov 2 člana, ki ju imenuje Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in 
- predstavniki delavcev zavoda 5 članov, ki jih neposredno izvolijo delavci zavoda. 
 

Direktor zavoda opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega direktorja, predstavlja in zastopa zavod 
in je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
 
 

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

Po Zakonu o računovodstvu je zavod pravna oseba javnega prava. Po Odredbi o razčlenjevanju in 
merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta sodi med določene uporabnike 
enotnega kontnega načrta, po Zakonu o javnih financah pa med posredne proračunske uporabnike. 
 
 
 
 
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 
 
 
ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA 
 
Zakonske in druge pravne podlage , ki pojasnjujejo delovno področje zavoda so: 
-  Zakon o zavodih, 
-  Zakon o zdravstveni dejavnosti, 
-  Zakon o zdravniški sluţbi, 
-  Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z  Aneksi, 
-  Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2012 z Aneksi. 
 
 
IZHODIŠČA ZA IZVAJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŢBE 
 
Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdruţenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih 
zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije 
(partnerji) , so na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter na podlagi 
sklepa arbitraţe in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejeli Splošni dogovor za pogodbeno leto 
2012(SD). S Splošnim dogovorom so določili program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo 
izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji . 
V mesecu juniju 2012 so partnerji sprejeli Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2012, ki 
spreminja standarde v nekaterih dejavnostih, spreminja plan LZM, zniţuje višino regresa, jubilejnih 
nagrad, odpravnin, solidarnostnih pomoči in zniţuje cene zdravstvenih storitev za 3%. 
S 1.6.2012 je stopil v veljavo  Zakon o uravnoteţenju javnih financ ( ZUJF), kjer vlada z ukrepi posega na 
področje plač v javnem sektorju, odpravlja plačna nesorazmerja, zniţuje stroške prevoza na delo, 
odpravnin, jubilejnih nagrad, prehrane, potnih stroškov, regresa za letni dopust, omejuje zaposlovanje. 
 
 
IZHODIŠČA ZA IZVAJANJE TRŢNE DEJAVNOSTI 
 
Dejavnosti, ki niso povezane z izvajanjem pogodbenih določil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, jih Zdravstveni dom izvaja z določenim številom timov, glede na doseţeno realizacijo iz 
preteklih let in  povpraševanjem po  zdravstvenih storitvah.  
 
 
REALIZACIJA DELOVNEGA  PROGRAMA 
 
V mesecu aprilu je Zdravstveni dom sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pogodbo o 
izvajanju programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, z veljavnostjo od 1.1.2012 dalje. 
K tej pogodbi so bili sklenjeni naslednji aneksi: 
Aneks št. 1, ki je bil sklenjen na podlagi dopisa Mestne občine Velenje in  se nanaša na prevzem 0,25 
tima programa zobozdravstva za odrasle od zasebne zobozdravnice, z veljavnostjo od 1.4.2012 dalje. 
Aneks št. 2 se nanaša na prevzem programa ortodontije za 1 tim od zasebne zobozdravnice, z 
veljavnostjo od 1.7. dalje. Aneks št. 3 spreminja plan ločeno zaračunljivega materiala od 1.6 dalje. 
Nadalje Aneks št. 4 spreminja obseg in vrednotenje dispanzerja za mentalno zdravje od 1.7. dalje. 
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Aneks št. 5 se nanaša na uvedbo  dveh referenčnih ambulant od 1.9. dalje. Aneks št. 6 se nanaša na 
prenos programa ambulante bolezni dojk za 0,10 tima v dispanzer za ţene z veljavnostjo od 1.10. dalje in 
z  Aneksom št. 7 smo pridobili še eno referenčno  ambulanto v Šmartnem ob Paki. 
 
  
V letošnjem letu smo prejeli od financerja ZZZS  obračun storitev v mesecu maju za obdobje januar - 
marec, v mesecu septembru za obdobje  april - junij  in konec januarja 2013 obračun za obdobje  julij –
december. 
 
Opravljene zdravstvene storitve v primerjavi s planiranimi  fizičnimi kazalci 
 
A.   Programi, ki se dogovarjajo po pogodbi z ZZZS  
 
I. Osnovna zdravstvena dejavnost 
 

      Dejavnost, ki se izraţa v količnikih iz obiskov: splošne ambulante, otroški in šolski dispanzer,  
dispanzer za ţene. 

   
plan realizacija Indeks R/P 

828.197 822.256 99,28 
 
 

 Dejavnost, ki se izraţa v točkah: patronaţa, nega na domu, dispanzer za mentalno zdravje, 
fizioterapija in del delovne terapije. Del delovne terapije je plačan v pavšalu v programu razvojne 
ambulante. 

 
plan realizacija Indeks R/P 

555.412 609.286 109,69 
 
 

 Dejavnost, ki je priznana v pavšalih: splošna ambulanta v domu za varstvo odraslih, nujna 
medicinska pomoč-phe in nujna medicinska pomoč-deţurstvo, nujni reševalni prevozi, referenčna 
ambulanta, zdravstvena vzgoja, razvojna ambulanta in  center za zdravljenje odvisnosti. Program 
je izraţen v številu delavcev iz ur.  

 
plan realizacija Indeks R/P 

50,89 50,89 100,0 
 
 

 Reševalna sluţba – ne nujni prevozi 
 

 
plan realizacija Indeks R/P 

RP-s spremljevalcem 213.839 
RP-na in iz dialize      245.629 
RP-ostali sanitetni      413.791 

301.985 
292.044 
596.223 

141,22 
118,90 
144,09 

Odstopanja med planom in realizacijo nastajajo, ker na trenutne potrebe pacientov ni mogoče vplivati, saj 
je potrebno prepeljati vse napotene paciente. Prav tako je teţko načrtovati vrsto prevoza. 

 
 

 Zobozdravstvena dejavnost 
 
Zobozdravstvena dejavnost, ki se izraţa v točkah 
 

plan realizacija Indeks R/P 
651.927 678.898 104,14 
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 Zobozdravstvena dejavnost, ki je priznana v pavšalu (pedontologija, zobozdravstvena vzgoja – 
program se izraţa v št. delavcev iz ur) 

 
plan ZZZS realizacija Indeks R/P 

3,72 3,75 100,81 
 
II. Specialistična zdravstvena dejavnost 
 

 Specialistična ambulantna dejavnost: internistika, pulmologija, psihiatrija, klinična psihologija, 
ORL, dermatologija, diabetologija, pediatrija, ambulanta za bolezni dojk. 

 
     točke 

plan realizacija Indeks R/P 
249.507 240.242 96,29 

 
 
 
obiski 

plan realizacija Indeks R/P 
18.017 19.516 108,32 

 
 

 Dejavnost izraţena v točkah: ultrazvok, rentgen in mamografija 
 

plan realizacija Indeks R/P 
119.515 120.730 101,02 

 
 
 
B.   Druge medicinske storitve, opravljene za trg - točke 

 dispanzer  medicine dela, prometa in športa,  laboratorij, RTG , patronaţa in nega na domu, 
specialistične ambulante, splošne ambulante in dispanzerji 

točke 
plan realizacija Indeks R/P 

251.157 198.972 79,22 
 
 

 Zobozdravstvena dejavnost - točke 
 

plan realizacija Indeks R/P 
37.162 36.292 97,66 

 
 

 Nenujni reševalni prevozi – točke, KM- brez spremljevalca 
 

plan realizacija Indeks R/P 
6.885 10.259 149,00 

 
V osnovni dejavnosti smo programe dosegali 100% ali celo presegali. Na preseganje vpliva starostna 
struktura pacientov,vse večje povpraševanje po zdravstvenih storitvah ter hiter odpust bolnikov iz 
bolnišnic. 
Program v antikoagulantni ambulanti je bil doseţen 96,6 %. 
V nekaterih specialističnih dejavnostih programi niso bili doseţeni 100%, preseţeni pa so bili obiski. 
Zaradi pomanjkanja zdravnikov moramo te programe izvajati s pomočjo zunanjih sodelavcev.    
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POSLOVNI IZID 
 
                                          leto 2011                       leto 2012                   Indeks 2012/011 
Prihodki                               11.213.895                     11.444.975          102,06                 
Odhodki                               11.278.703                     11.363.051                         100,74 
Poslovni izid                          -64.808                         +81.924                       
Deleţ preseţka v CP                                                     0,71% 
Deleţ izgube v CP                  0,58%                              

Zavod je poslovno leto zaključil z 81.924 € preseţka prihodkov nad odhodki, kar predstavlja 0,71% v 
strukturi celotnega prihodka. Kazalnik gospodarnosti je 1.00 kar potrjuje pozitivni poslovni izid. Ukrepi  
Vlade RS, ki so bili sprejeti zaradi spremenjenih ekonomskih razmer sredi leta 2009, so veljali tudi v letu 
2012. Zato smo ţe v letu 2011 uvedli določene ukrepe za zmanjševanje odhodkov, ki pa so imeli pozitivni 
učinek v letu 2012.  
Uspelo nam je obdrţati odhodke na ravni preteklega leta, prihodki pa so bili višji za 2,06% glede na 
preteklo leto  zaradi ţe omenjenih Aneksov k pogodbi ZZZS (povečanje programa v zobozdravstvu in 
uvedba referenčnih ambulant). 
  
Naš temeljni cilj - zagotavljanje vsem pacientom čim bolj kakovostno zdravstveno varstvo, je bil kljub 
teţkim ekonomskim razmeram doseţen. 
 
OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Ocena notranjega nadzora javnih financ je bila pripravljena po Metodologiji za pripravo Izjave o oceni 
notranjega nadzora javnih financ in je sestavni del letnega poročila. Zdravstveni dom nima organizirane 
lastne notranje revizijske sluţbe. RSMG-Revizija in svetovanje Milena Gorjup, s.p. iz Ljubljane je izvedla 
notranjo revizijo za leto 2012- obstoj in delovanje notranjih kontrol ter pravilnost poslovanja s poudarkom 
na področju javnega naročanja. 
 
KADER 
 
V letu 2012 je bilo po povprečnih stanjih zadnjega v mesecu zaposlenih 305,66  delavcev, od tega 14 
delavcev v krajšem delovnem času . Po stanju konec leta je bilo zaposlenih 306  delavcev z 
upoštevanjem krajših zaposlitev, od tega 46 delavcev za določen čas. Z 8 delavci je bil sklenjen dogovor 
o nadaljevanju delovnega razmerja ob upoštevanju ZUJF glede na izpolnitev pogojev za upokojitev. 
V delovno razmerje je bilo sprejetih 52 delavcev, 50 delavcem je prenehalo delovno razmerje. Od tega je 
bilo 13 delavcev upokojenih, 8 delavcev je prekinilo delovno razmerje na lastno ţeljo, 28 delavcem pa je 
poteklo delovno razmerje za določen čas. 
 
Po podatkih iz obračuna plač je  bilo izplačanih plač  v breme zavoda za 287  delavcev iz ur,  od teh je 
bilo izplačanih   nadomestil  v breme zavoda zaradi bolezni in poškodb za  8,91  delavcev iz ur.  
Refundacije so bile  obračunane  za 11,62  delavcev iz ur, od teh je bilo za 2,52 delavcev iz ur na osnovi 
invalidnin.  
 
Izobraţevanje - štipendiranje: 
 
Zavod je v letu 2012 štipendiral 5 študentov na medicinski fakulteti  od tega: 

  2 študentki stomatologije (1 študentka 4. letnik,1 študentka 2. letnik), 
  5 študentov medicine in sicer: 

1 študent med.       -      2. letnik 
1 študent med.       -      3. letnik 
1    študent med.       -      4. letnik 
1    študent med.       -      6. letnik 
1    študentka med.    -     absolventka  

 
 
Druge oblike izobraţevanja na dan 31.12.2012 
 
Štirje zdravniki opravljajo specializacijo iz druţinske medicine, 1 zdravnik opravlja specializacijo iz 
urgentne medicine, 3 zdravnice specializirajo iz pediatrije, 1 dr. dentalne medicine opravlja specializacijo 
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iz ortodontije in 1 dr. dentalne medicine opravlja specializacijo iz parodontologije. Dve zdravnici tujki 
opravljata prilagoditveno obdobje specialista pediatrije. 
 
Zaposleni so se izobraţevali tudi v okviru različnih organiziranih oblik izobraţevanja in sicer na 
seminarjih, posvetih, kongresih, simpozijih, učnih delavnicah. 
 
 
Pripravništvo: 
 
V delovno razmerje za določen čas za opravljanje pripravništva je bilo sprejetih 24 pripravnikov, od tega 
18 zdravstvenih tehnikov, 1 diplomiran inţenir radiolog, 3 zdravniki pripravniki, 1 diplomirana psihologinja 
in 1 diplomirana delovna terapevtka.  
 
Izobrazbena struktura zaposlenih 
stopnja izobrazbe št. zaposlenih struktura % Indeks 

 2011 2012 2011 2012 2012/ 
2011 

VIII strokovna izobrazba  32 32 10,56 10,45 98,96 
VII strokovna izobrazba  64 69 21,12 22,55 106,77 
VI strokovna izobrazba 30 28 9,90 9,15 92,42 
V strokovna izobrazba 143 143 47,19 46,73 99,03 
I – IV strokovna izobrazba 34 34 11,22 11,11 99,02 
Skupaj 303 306 100 100 100,99 
V tabeli so zajeti tudi delavci s krajšim delovnim časom 
 
 
INVESTICIJSKA VLAGANJA 
 
Zdravstveni dom je racionalno razpolagal z javnimi sredstvi. Nabave osnovnih sredstev in materiala so se 
vršile v okviru sprejetega plana in finančnih moţnosti ob upoštevanju Zakona o javnih naročilih. V letu 
2012 so bili izvedeni in na portalu javnih naročil objavljeni naslednji razpisi: nakup zobozdravstvenega 
materiala, nakup električne energije, čistila in papirna galanterija, stomatološki aparat, reševalno vozilo, 
urgentno vozilo, zavarovanje premoţenja, pogonsko gorivo za vozila, nakup zdravstvenega materiala, 
laboratorijski material, ultrazvočni aparat, sanitetni in rtg material.  
Električno energijo smo v letu 2012 dobavili preko skupnega javnega naročila, ki ga je izvedlo Zdruţenje 
zdravstvenih zavodov Slovenije.  
 
Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu. 
 
 
 
Pripravila:                                Direktor zavoda 
Vlasta Zupančič, dipl. ekon.                                                              Joţe Zupančič, dr.med.,spec.spl.med. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012 
 
 

I. UVOD 
 
Finančno računovodsko poslovanje Zdravstvenega doma Velenje temelji na naslednjih zakonskih in 
drugih pravnih določilih: 

 Zakonu o javnih financah, 
 Zakonu o računovodstvu, 
 Navodilu   o   pripravi   zaključnega   računa   drţavnega   in  občinskega  proračuna  ter 

metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna, 

 Pravilniku  o  sestavljanju  letnih  poročil  za  proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava, 

 Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava, 

 Pravilniku  o  razčlenjevanju  in  merjenju  prihodkov  in  odhodkov pravnih oseb javnega 
prava, 

 Pravilniku   o  načinu   in  stopnjah  odpisa neopredmetenih  sredstev  in  opredmetenih 
osnovnih sredstev, 

 Pravilniku  o  določitvi  neposrednih  in  posrednih  uporabnikov  drţavnega  in  občinskih 
proračunov, 

 Pravilniku  o  načinu  in  rokih  usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu, 

 Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter 
 Na internih pravilnikih in navodilih. 

 
 

II. RAČUNOVODSKI  IZKAZI  S PRILOGAMI IN POJASNILI 
 
V skladu z Zakonom o računovodstvu sta računovodska izkaza : 

 Bilanca stanja s prilogami: 
Stanje in gibanje  neopredmetenih  sredstev in opredmetenih  osnovnih sredstev (priloga  
1/ A), 
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naloţb in posojil (priloga 1/B), 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami: 
Izkaz prihodkov  in odhodkov  določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 
3/A), 
Izkaz računa  finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1), 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2), 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B). 
 

1.    BILANCA STANJA 
 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na 
dan 31.12.2012. 

 
1.1. SREDSTVA 

 
A.) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
       Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 
Konto    naziv konta                                                        2011              2012           Indeks                       
003        dolgoročne premoţenjske pravice                    489.857         532.932        108,79     
010        Popravek vrednosti                                           131.386         175.763        133,77 
003-010 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev    358.471         357.169         99,64 
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Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi izkazujemo premoţenjske pravice, katerih nabavna vrednost 
se jev letu 2012 povečala v višini 43.074,64 € za nadgradnjo zdravstveno informacijskega sistema IRIS. 
Sedanja vrednost znaša 357.169 €. 
 
Nepremičnine 
 
Konto       naziv konta                                                       2011                2012                      indeks 
020      zemljišča v upravljanju                                          83.598              83.598  100,0  
021      zgradbe                                                              8.865.047          8.861.300   99,96 
023      nepremičnine v izgradnji                                        30.529              30.529 100,00 
02        skupaj                                                                8.895.576          8.975.427                 100,89 
031      popravek vrednosti nepremičnin                         3.316.747          3.570.238          107,64 
02-03  sedanja vrednost nepremičnin                             5.578.829          5.405.189   96,89 
 
Nabavna vrednost zgradb se je v letu 2012 zmanjšala za 3.747,53 €, zaradi odpisa stare in iztrošene 
počitniške prikolice. Nepremičnine v izgradnji znašajo 30.529 € in zajemajo začasno ustavljeno investicijo 
v dializni center, pokrit prehod in digitalizacijo rentgena. Sedanja vrednost nepremičnin je 5.405.189 € in 
je zmanjšana za popravek vrednosti, ki je obračunan po predpisanih amortizacijskih stopnjah. 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 
Konto          naziv konta                                                    2011                         2012                  indeks 
040              oprema                                                       5.014.556      4.943.128               98,57        
041              drobni inventar                                             847.441       850.605                100,37 
045              druga opredmet. osn. sredstva                     7.597                         7.797       102,63  
04                skupaj                                                         5.869.594                   5.801.530              98,84 
05                popravek vrednosti                                     4.825.767                   4.831.460             100,12 
04-05           sedanja vrednost opreme                           1.043.827                   970.070                 92,93        
 
V letu 2012 smo nabavili  opremo v vrednosti 322.622,74 €, od tega medicinsko opremo za 175.499,57 €, 
reševalno in sanitetno vozilo v višini 98.417,61 € ter ostalo opremo v vrednosti 48.705,56 €. Drobni 
inventar smo nabavili v višini 28.960,64 €. Popisna komisija je predlagala v odpis iztrošeno, zastarelo in 
neuporabno opremo po nabavni vrednosti 331.604,38 € in enakim popravkom vrednosti. Prav tako je 
predlagala v odpis iztrošen in neuporaben drobni inventar v vrednosti 24.003,36 €.  Sedanja vrednost 
opreme znaša 970.070 €. 
 
Dolgoročne finančne naloţbe 
Na dan 31.12.2012 imamo 867 delnic Nove Ljubljanske banke v skupni nabavni vrednosti 7.742 €. 
 
B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
 
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice  
Stanje gotovine v blagajni na dan 31.12.2012 je 232,75 € in je v skladu z blagajniškim maksimumom. 
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
Finančno poslovanje zavoda poteka v elektronski obliki preko odprtega podračuna na UJP Ţalec. Na dan 
31.12.2012 znašajo denarna sredstva na podračunu 132.304,38 €. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 240.020 €, kar predstavlja 2,09 % celotnega prihodka. To so 
terjatve do Zdravstvenih zavarovalnic  Vzajemne v višini 75.727 €, Adriatic v višini 31.423 € in Triglav v 
višini 18.025 €, HTZ 27.018 € ter ostale manjše terjatve do kupcev. Sporne terjatve znašajo 327.579 €, 
med njimi je Vegrad v višini 314.022 €, ki je v stečajnem postopku  ter ostale manjše terjatve za katere so 
bili izdani opomini in vloţene toţbe.  
 
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2012 4.541 € in se nanašajo na plačilo tuje strokovne 
literature. 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 



3. junij 2013 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 22/ stran �1

           21. seja Sveta Mestne občine Velenje

 
 
 
 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2012 654.126 €. 
Od tega so  terjatve posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov (občine, drţava) v višini 25.959 
€ in terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 628.167 €. 
 
Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 267 € in se nanašajo na obresti. 
 
Druge kratkoročne terjatve 
Kratkoročne terjatve znašajo 39.294 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo boleznin, invalidnin in 
vstopnega ddv-ja ter druge terjatve. 
 
Konto     naziv konta                                                                 znesek 
170         kratkoročna terjatev do ZZZS (boleznine)                    28.845 
170         kratkoročne terjatve do SPIZ (invalidnine)        10.383 
174         terjatev za vstopni ddv                                                     66 
  17          skupaj                                                                          39.294 
 
 
C.) Zaloge 
 
Stanje zalog v skladišču na dan 31.12.2012 znaša 46.765 €.Od tega so zaloge zdravil,ortopedskih 
pripomočkov, sanitetnega materiala, cepiva v višini 30.666 € (Splošno zdravstvo 17.864 €,Zobozdravstvo 
12.802 €). Zaloge pisarniškega materiala (medicinski obrazci, kartoni za paciente, obrazci za napotnice, 
recepti, obvestila) so v višini 6.650 €(Splošno zdravstvo 5.705 €, Zobozdravstvo 945 €). Zavod vrednoti 
zaloge po povprečnih cenah.  
 
 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
D.) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 520.709 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač, 
podjemnih pogodb in ostalih prejemkov za mesec december. Obveznost je bila v celoti poravnana v 
mesecu januarju 2013. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Na dan 31.12.2012 je stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev 235.424 €. Obveznosti smo preteţni 
del leta poravnavali v zakonitem plačilnem roku. V primeru likvidnostnih teţav smo zamujali s plačili v 
povprečju do 30 dni. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
Stanje obveznosti je 177.216 € in se nanaša na obveznosti za dajatve od plač delodajalca, odtegljajev 
zaposlenih in DDV-ja. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Na postavki se izkazujejo obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, ki na dan 
31.12.2012 znašajo 35.704 €.To so obveznosti do Zavoda za zdravstveno varstvo Celje za mikrobiološke 
preiskave, do Onkološkega inštituta Ljubljana in Splošne bolnišnice Celje za opravljanje raznih  
laboratorijskih preiskav in do Lekarne Velenje za nabavo zdravil. 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
Stanje kontov skupine 92-dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašajo 412.524 €. Del sredstev v 
višini  259.840 € se nanaša na zadrţane prispevke invalidov nad kvoto, ki so namenjena za investiranje 
za potrebe  invalidov. Ostali del sredstev se nanaša na prejete donacije namenjene nadomeščanju 
stroškov amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila pridobljena iz tega vira. 
 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
Stanje na  kontu 980  je 6.885.764 € in zajema sredstva MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno 
ob Paki, ki so ustanoviteljice zavoda. Stanje je usklajeno z ustanoviteljicami v skladu s pravilnikom o 
načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu. 
Preseţek prihodkov nad odhodki 
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Stanje na dan 31.12.2011 je                                                                            -  499.675 € 
+ preseţek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2012 je                                    +81.924 €   
- uporabljen preseţek prihodkov nad odhodki iz preteklih let namenjen  
      za pokrivanje odhodkov v letu 2012 je                                                               0 
stanje preseţka odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2012 je                              417.751 € 
 
Zavod nima postavk v izven bilančni evidenci. 
 
 
 
2.    POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH  
       UPORABNIKOV.  
 
                                          
 2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 
Zavod evidentira prihodke in odhodke v skladu z zakonskimi določili po načelu poslovnega dogodka in po 
načelu denarnega toka. 
 
 
Prihodki                                            Realizacija           Plan            Realizacija          Indeks        Str. 011      
                                                                2011                2012                2012                R012/P           v % 
 
-iz obveznega zavarovanja                    8.219.409       8.376.000      8.097.050             96,67             70,75       
-iz naslova priprav.,specializacij.             384.750          385.000         484.680             125,89             4,23 
-iz dodat. prostov.zav+soc. ogr.             1.498.939       1.500.000      1.728.471           115,23            15,11 
-iz doplačil do polne cene, nadstand., 
 od samoplač.,ostali pl.,konvencije          891.442         891.000         918.297              103,06             8,02 
-drugi prihodki od prodaje storitev           196.234         196.500         192.245               97,83              1,67 
-finančni prihodki                                       4.749             4.700             5.489                 116,79            0,05 
-prihodki od prodaje blaga,mat, prevred.   18.373           18.500          18.743                 101,31       0,17 
SKUPAJ prihodki                                    11.213.896    11.371.700    11.444.975            100,64     100,00 
 
Celotni prihodki so v letu 2012 znašali 11.444.975 € in so bili za 2,06 višji glede na doseţen prihodek v 
letu 2011 ter le za 0,64% višji od načrtovanega . Višji prihodek je  predvsem odraz pridobljenih programov 
po sprejetih aneksih k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev ZZZS za pogodbeno leto 
2012(povečan program v zobozdravstvu in pridobitev treh referenčnih ambulant) ter povečan prihodek od 
samoplačnikov. 
 
V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 70,75 %, 
prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 15,11%, prihodki samoplačnikov in doplačil 8,02% in 
prihodki specializacij, pripravnikov 4,23%. Finančni in prevrednotovalni prihodki predstavljajo le 0,22% 
celotnega prihodka. 
Zaradi sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), se je struktura 
prihodka med OZZ , prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem (PZZ) in samoplačniki spremenila.  
 
Neplačani prihodki so kratkoročne terjatve do kupcev v višini 240.020 € in kratkoročne terjatve do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 654.126 €, kar skupno predstavlja 7,81% celotnega 
prihodka. 
 
2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 
Celotni odhodki doseţeni  v letu 2012 so znašali 11.363.051 € in so bili za 0,74% višji glede na preteklo 
leto ter le za 0,08% niţji  od načrtovanih. 
 
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,20%, finančni odhodki 0,20%, ter drugi in prevrednotovalni 
odhodki 0,60% glede na celotne odhodke za leto 2012. 
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Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2012 znašali 3.026.822 € in so bili za 3,06% višji od 
doseţenih v letu 2011 in za 2,60% višji od načrtovanih. Njihov deleţ v celotnih odhodkih predstavlja 
26,63%. 
Stroški materiala so znašali 1.009.592 € in so višji za 4,91% glede na predhodno leto in višji za 3,95% od 
načrtovanih. Njihov deleţ v celotnih odhodkih je 8,88%. Stroški storitev so znašali 2.0171.974.739 € in so 
za 2,15% višji glede na leto 2011 in za 1,93% višji od načrtovanih. V strukturi skupnih odhodkov 
predstavljajo 17,75 %.  
 
Stroški dela 
V postavki stroški dela se izkazujejo plače in nadomestila plač, prispevki za socialno varnost delavcev ter 
drugi stroški dela ( regres, jubilejne nagrade, odpravnine , prevozi na delo ,malice ..) 
Stroški dela so v letu 2012 znašali 7.742.124 € in so bili za 0,10% višji glede na preteklo leto in za 1,24% 
niţji od načrtovanih. Njihov deleţ v celotnih odhodkih znaša 68,13%. Stroški dela so niţji predvsem 
zaradi sprejetega Zakona o uravnoteţenju javnih financ (ZUJF), ki zniţuje stroške dela zaposlenih in tudi 
zaradi zmanjšanega števila upokojevanja. 
Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu z 176. členom ZUJF.  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je znašalo 287 zaposlenih in se je v 
primerjavi z letom 2011 povečalo za 11 zaposlenih. 
 
Stroški amortizacije  
Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 737.065 € in je bila višja od 
obračunane v letu 2011 za 0,84%. Od tega je bilo sfinancirane in knjiţene v breme vira na konto 462 v 
višini 464.232 €, v breme sredstev prejetih donacij in namenskih sredstev na konto 92o v višini 104.653 € 
in v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na konto 980 v višini 168.180 €. Deleţ 
sfinancirane amortizacije v celotnem prihodku je 4,31 %. Stopnja odpisanosti opreme znaša 83,28%. 
 
Ostali drugi stroški so bili v letu 2012 obračunani v višini 39.382 € in so za 28,91% višji glede na 
preteklo leto. Nanašajo se na stroške štipendij, finančnih pomoči, članarin zdruţenj, sodne in 
administrativne takse. 
Drugi odhodki so znašali 26.667 € in se nanašajo na plačilo denarnih kazni ob finančnih nadzorih po 
pogodbi ZZZS in na plačilo obresti. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 63.805 € in so nastali zaradi oslabitve terjatev do 
Vegrada in odprodaje osnovnega sredstva. 
Poslovni izid  
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – preseţek prihodkov nad odhodki v višini 
81.924 €.  
 
Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sluţi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov. Preseţek prihodkov nad odhodki znaša 263.472 € in izhaja iz neplačanih terjatev. 
 
 
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 
Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne sluţbe in trţne dejavnosti smo 
upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje, ki je začelo veljati od 1. januarja 2011.   
Pri razmejevanju prihodkov je sodilo vir prihodka. Prihodki trţne dejavnosti so nastali z opravljanjem 
trţnih storitev na medicini dela, nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in drugih samoplačniških 
storitev. 
Pri razmejitvi odhodkov je pri trţni dejavnosti upoštevan enak deleţ, kot je ugotovljen deleţ trţnih 
prihodkov v celotnem prihodku zavoda. 
 
Pozitivni  poslovni izid v izkazu prihodov in odhodkov po vrsti dejavnosti je izkazan v javni sluţbi v višini 
78.219 € in v trţni dejavnosti v višini 3.705 €. 
 
 
POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
 
Stroški tekočega vzdrţevanja so znašali 232.412 € in so se nanašali predvsem na vzdrţevanje 
telefonskih in komunikacijskih naprav v višini 25.448 €, servisiranje klimatskih naprav v vrednosti 3.284 €, 
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vzdrţevanje programske opreme v višini 42.831 €, vzdrţevanje fotokopirnih, čistilnih, pralnih strojev v 
višini 9.278 €, servis dvigal v višini 4.489 €, vzdrţevanje in popravila medicinske opreme( zobnih 
aparatov, sterilizatorjev, respiratorjev, defibrilatorjev, fizioterapevtskih in laboratorijskih aparatov ) v 
skupni vrednosti 38.035 €, servisiranje avtomobilov v višini 19.127 €, popravilo vozil v višini 71.381 € in 
vzdrţevanje ostale opreme (jeklenke, pohištvo ) v višini 9.864 € ter ostala  sprotna  vzdrţevanja na 
objektu  v višini 8.675 €. 
  
Investicijska vlaganja  smo izvajali v obsegu razpoloţljivih virov iz lastnih amortizacijskih sredstev. 
V letu 2012 smo nabavili  opremo v višini 322.623 €. 
Od tega predstavljajo večja vlaganja v medicinsko opremo v višini 175.496 € (trije zobozdravstveni stoli in 
ostali zobni instrumenti 86.237 €, aparati funkcionalne diagnostike EKG, EEG , defibrilatorji 4.974 €, 
ultrazvok 46.980€, laboratorijska oprema 5.119 €,fizioterapevtski aparati 8.184 € in ostala medicinska 
oprema v vrednosti 24.002 € ( sonda, kardiološki stol, aspirator,). 
Računalniki in računalniška oprema je bila nabavljena v višini 14.980 € , druga oprema( transportni 
vozički, pregledne mize 5.747 €), oprema za transport in zveze v višini 1.910 €, reševalno vozilo v 
vrednosti  72.220 €, avto za prevoz bolnikov na dializo 21.990 €, patronaţni avto 6.750 €, oprema za 
zračenje in hlajenje v višini 4.455 €, ambulantno pohištvo  v višini 8.130 € ter ostala oprema v višini 
10.945 € (diktafon, faks, rampa v reš.vozilu.) 
Vlagali smo v nadgradnjo zdravstvenega informacijskega sistema v vrednosti 43.075 €.   
Ker ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev, investicija v digitalizacijo rentgena ni bila realizirana. 
 
 
 
 
Pripravila:  Direktor zavoda 
Vlasta Zupančič, dipl.ekon.  Joţe Zupančič, dr.med., spec.spl.med. 
 
                                                                                      

Pripravila: 
Vlasta Zupančič, dipl.ekon., l. r.    

Jože Zupančič, dr.med., spec.spl.med., l. r.
Direktor zavoda
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LEKARNA VELENJE 
Vodnikova 1 
3320 VELENJE 

 
 

LETNO POROČILO LEKARNE VELENJE ZA LETO 2012 
 

Lekarna Velenje je javni zavod, ki opravlja lekarniško dejavnost na področju Mestne občine Velenje, 
občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. 
Lekarniško dejavnost ureja Zakon o lekarniški dejavnosti. Opredeljuje jo kot del zdravstvene 
dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva  ter zdravstvenih in drugih organizacij z zdravili. Poleg 
osnovne dejavnosti opravlja lekarna še naslednje dejavnosti: 
 
 preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinsko tehničnimi pripomočki, sredstvi za nego in 

drugimi sredstvi za varovanje zdravja, 
 preskrbo z veterinarskimi zdravili, 
 izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, 
 zdravstveno izobraževalno dejavnost, 
 svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil in medicinsko tehničnih pripomočkov, 
 mentorsko dejavnost. 
 
Poslanstvo javnega zavoda Lekarna Velenje je učinkovita in uspešna oskrba prebivalcev s 
kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili ter skrb za pravilno in varno uporabo le-teh. 
Vizija Lekarne Velenje je biti med najuspešnejšimi v lekarniški dejavnosti. 
Zaposleni v Lekarni Velenje prepoznavamo poslanstvo in vizijo za svojo usmeritev, ju razumemo in 
upoštevamo pri svojem delu. 
Dolgoročni cilji Lekarne Velenje: 
 upoštevanje in izpolnitev pričakovanj ter zahtev uporabnikov lekarniških storitev, 
 nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih procesov dela, 
 stalno informiranje, izobraževanje, usposabljanje in motiviranje zaposlenih na vseh ravneh ter 

povečanje njihovega zadovoljstva, 
 krepitev dobrih medsebojnih odnosov, pripadnost zavodu, timsko delo in medsebojna pomoč pri 

delu,  
 stalen razvoj ter ohranjanje stabilnosti poslovanja zavoda, 
 vzdrževanje dobrih odnosov z ustanoviteljem in poslovnimi partnerji, 
 stalno vzdrževanje učinkovitosti in izboljševanje sistema vodenja kakovosti. 
 
 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 
 
2.1 POROČILO O DOSEŢENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
2.1.1  REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 
 
Realizacijo programa primerjamo z realizacijo v letu 2011 in s planom za leto 2012. 

2.1.1.1 Storitve v breme ZZZS 
Plan storitev, ki obsega pripravo in izdajo zdravil na recept v breme ZZZS, je bil določen s pogodbo z 
ZZZS, usklajeno s Splošnim dogovorom za leto 2012. 
 
Plan ZZZS za leto 2012 je bil 294.410 točk. Realizirali smo 304.407 točk, kar je za 3,4 % več od  
plana.  
V letu 2012 nam je ZZZS priznal 28,16 delavcev iz ur, kar je bilo nekoliko več kot v letu 2011, in sicer 
za 1,3 delavca iz ur. Posebej nam je bilo priznano 4.570 ur dežurstva. 
Plan storitev do ZZZS je bil realiziran. V breme ZZZS je bilo v letu 2012 opravljenih 304.407 točk, kar 
je 0,99 % manj kot v letu 2011.  
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Zdravila smo izdali na 415.188 receptov, kar je za 2,4 % manj kot v letu 2011 in 1,60 % več kot v letu 
2010. 

2.1.1.2 Realizacija celotnih storitev 
 
V Tabeli 1 so v točkah prikazane opravljene storitve po posameznih organizacijskih enotah ter 
primerjava s številom opravljenih storitev v letih 2011 in 2010.  

 
Tabela 1: Opravljene storitve po organizacijskih enotah 
 
Vseh storitev je bilo opravljenih 380.289 točk, kar je za 2,07 % manj kot v letu 2011 in 1,00 % manj kot 
v letu 2010. 
V Lekarni Center Velenje je bilo glede na leto 2011 število opravljenih storitev manjše za 0,18 %, V 
Lekarni Šoštanj za 5,59 %, V Lekarni Kersnikova Velenje za 15,16 % in v Lekarni Šmartno ob Paki za 
2,73 %. 
Več storitev je bilo opravljenih v Lekarni Cankarjeva Velenje in sicer za 2,78 % in v Lekarni Trebuša 
Velenje za 3,00 %.  
Skupno število točk pri zdravilih na recept se je zmanjšalo za 0,99 %, pri zdravilih brez recepta za 1,19 
%. Zelo se je zmanjšala izdaja zdravil na naročilnico in sicer za 31,75 % v primerjavi z letom 2011.  

Ključ za delitev stroškov po organizacijskih enotah 
 
Osnova za ključ delitve stroškov po enotah v letu 2013 je realizacija neto prihodka v letu 2012. 

Center Šoštanj Cankarjeva Kersnikova Trebuša Šmartno ob 
Paki 

51,55 13,35 12,17 7,57 9,89 5,47 
Tabela 2: Ključ delitve stroškov po organizacijskih enotah 
 
 
2.1.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN OPRAVLJENIH     
          INVESTICIJSKO VZDRŢEVALNIH DELIH 
 
Investicije v letu 2012 po enotah: 
 
Lekarna Center Velenje 
    
 programska oprema, 
 računalniška oprema,   
 mešalca za mazila,    
 ležišče za dežurno sobo.  

             
Lekarna Cankarjeva Velenje   
   
 programska oprema,  
 računalniška oprema.  
 

Lekarna Kersnikova Velenje      
      
 programska oprema, 
 računalniška oprema, 
 klima naprava, 
 kuhalna plošča.  
  
Lekarna Trebuša                
        
 programska oprema, 
 računalniška oprema. 
 
 

Organizacijska enota       Realizacija     
           2010 

  Realizacija 
2011 

   Realizacija 
  2012 

Index 
11/10 

Index 
12/11 

      
Lek. Center 208.110 207.002 206.620 99,47  99,82 
Lek. Šoštanj 61.626 61.250 57.828 99,39  94,41 
Lek. Šmartno ob Paki 24.144 23.599 22.955 97,74  97,27 
Lek. Kersnikova 36.377 35.197 29.861 96,76  84,84 
Lek. Cankarjeva 34.187 34.283 35.235 100,28 102,78 
Lek. Trebuša 19.659 26.981 27.790 137,25 103,00 
Skupaj 384.103 388.312 380.289 101,10   97,93 
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Lekarna Šoštanj 
 programska oprema, 
 računalniška oprema, 

   
Lekarna Šmartno ob Paki 
 programska oprema, 
 računalniška oprema,   

 čitalnik. 
 
Uprava Lekarne Velenje 
 programska oprema, 
 računalniška oprema, 
 mini kuhinja. 

 
Vse investicije smo izvedli v skladu s planom, ki ga je potrdil Svet zavoda Lekarne Velenje in nanj 
podal soglasje župan Mestne občine Velenje. 
 
Nerealizirane planirane investicije 
 
V planu investicij za leto 2012 je bila potrjena tudi prenova Lekarne Center Velenje, vendar smo jo 
zaradi negotovih finančnih razmer v dogovoru z ustanoviteljem preložili v leto 2013. 
 
2.1.3 ZAPOSLENOST 
 
V letu 2012  v primerjavi z letom 2011 ni bilo večjih sprememb na področju kadrovske strukture.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3: Zaposleni (iz ur) po organizacijskih enotah 
 
Med zaposlenimi je pet delavk invalidk druge stopnje s polovičnim delovnim časom in ena invalidka 
tretje stopnje. V letu 2012 se je ena farmacevtska tehnica invalidsko upokojila, ena farmacevtska 
tehnica je sporazumno prekinila delovno razmerje. Na podlagi tega smo sklenili nadomestno 
zaposlitev. Ena lekarniška delavka je bila ocenjena kot invalid tretje stopnje in opravlja delo s 
polovičnim delovnim časom.  
Vseh boleznin je bilo 5,69 %, od tega boleznin do 30 dni 2,55 %, boleznin nad 30 dni 2,83  % ter nege 
in spremstva 0,11 %. V primerjavi s preteklim letom je bila odsotnost zaradi boleznin v letu 2012 
manjša. Odsotnost delavcev smo v večini primerov rešili s prerazporeditvami znotraj enot in med 
enotami. Odsotnost farmacevtske tehnice in lekarniške delavke zaradi porodniškega dopusta smo 
nadomestili z zaposlitvijo za določen čas.  
Zaposleni so opravili 5,65 % nadur, od tega 5,13 % v dežurstvu. Odstotek opravljenih nadur je bil nižji 
kot v letu 2011. Ostale nadure so bile opravljene zaradi popisov zalog zdravil in ostalega blaga ter 
nadomeščanja odsotnosti delavcev zaradi bolniške odsotnosti.  
 
2.1.4 STROKOVNO IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 
Vsi strokovni in računovodsko administrativni delavci smo se udeleževali raznih oblik strokovnega 
izobraževanja, tako v smislu utrjevanja kot tudi izpopolnjevanja znanja. Strokovna izpolnjevanja smo 
izvajali v skladu z Letnim planom strokovnega izpopolnjevanja za leto 2012 v okviru sredstev 
opredeljenih v finančnem načrtu.  
Strokovnih izpolnjevanj, ki jih nismo mogli opredeliti v Letnem planu, saj so bila razpisana tekom leta, 
smo se zaposleni udeleževali glede na potrebe in možnosti zavoda. 
Udeleževali smo se predavanj in učnih delavnic, ki jih je organizirala Lekarniška zbornica Slovenije, 
Fakulteta za farmacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, Zdravniško društvo,  Slovensko 
homeopatsko društvo, Zveza računovodskih in finančnih delavcev Slovenije ter drugi izobraževalni 
centri. Poleg predavanj zunaj zavoda smo organizirali tudi interna predavanja za vse strokovne 
delavce. 

 2008 2009 2010 2011 2012 
  Lekarna Center 23,38 22,56 20,02 19,26 19,56 

Lekarna Kersnikova 3,42 3,29 3,29 3,35 3,40 
Lekarna Cankarjeva 4,19 4,44 4,56 4,30 4,22 

        Lekarna Šoštanj 4,60 4,58 4,82 5,05 5,00 
        Lekarna Šmartno ob Paki 2,04 2,11 2,20 2,02 1,91 

        Lekarna Trebuša - 4,61 5,53 5,21 5,41 
U    Uprava in skupno    
       stroškovno mesto 4,56 4,56 4,6 4,49 4,49 

        Skupaj 42,19 46,15 45,02 43,68 43,99 
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Da bi lahko zagotavljali kvaliteto praktičnega usposabljanja dijakov in študentov ter pripravnikov, se 
mentorji redno udeležujejo izobraževanj za pridobitev znanj s tega področja v okviru Lekarniške 
zbornice Slovenije in Fakultete za farmacijo.  
Magistri farmacije so se udeležili povprečno 11 različnih oblik izobraževanja, farmacevtski tehniki 5, 
računovodske delavke pa po 6 različnih oblik izobraževanja. 
O izbiri izobraževanj sta  presojala strokovni svet in vodstvo zavoda glede na potrebe in možnosti 
zavoda v skladu s potrjenim planom za leto 2012. 

2.1.5 OBVEZNA PRAKSA IN PRIPRAVNIŠTVO 
 
Ministrstvo za zdravje je Lekarni Velenje na osnovi kriterijev dodelilo naziv Učni zavod za izvajanje 
praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa farmacevtski tehnik in 
študentov univerzitetnega študijskega programa farmacija. V letu 2012 so po pogodbi o praktičnem 
usposabljanju študentov obvezno prakso opravljalo pet študentk 10. semestra Fakultete za farmacijo. 
Praktično usposabljanje študentov poteka v lekarnah 4 mesece in pol. Po pogodbi o izvajanju delovne 
prakse za dijake smo v letu 2012 omogočili obvezno prakso enemu dijaku Srednje šole za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo. V letu 2012 je v Lekarni Velenje zaključila pripravništvo z opravljenim 
strokovnim izpitom ena farmacevtska tehnica.  
Redno sodelujemo pri izobraževanju učencev višjih razredov osnovne šole in dijakov gimnazije v 
smeri spoznavanja farmacevtske stroke in poklicev na tem področju. Boljše poznavanje stroke in še 
posebej lekarniške dejavnosti pomembno prispeva k ugledu dejavnosti. 
 
2.1.6 OSTALE AKTIVNOSTI 

2.1.6.1 Zagotavljanje kakovosti 
 
Interni strokovni nadzori. Program izvajanja internih strokovnih nadzorov v lekarnah javnega zavoda 
Lekarna Velenje je bil pripravljen na podlagi 3. člena Pravilnika o izvajanju internega strokovnega 
nadzora. Komisijo za izvajanje internih strokovnih nadzorov sestavljajo s sklepom pooblaščeni 
farmacevti. Nadzori so bili opravljeni v vseh lekarnah zavoda. Komisija je ugotavljala: higiensko-
sanitarne pogoje, opremo, strokovno izpopolnjevanje, vodenje predpisane strokovne dokumentacije in 
skladnost dela v lekarni s predpisi in priporočili Dobre lekarniške prakse. V nobeni od lekarn ni bilo 
ugotovljenih pomanjkljivosti. Lekarne so bile urejene in delujejo v skladu s predpisi in priporočili. 
 
Redni strokovni nadzor s svetovanjem. Strokovni nadzor s svetovanjem izvaja po pooblastilu 
Ministrstva za zdravje Slovenije s sklepom UO Lekarniške zbornice Slovenije imenovana komisija. 
Redni strokovni nadzor s svetovanjem je bil novembra 2012 opravljen v Lekarni Kersnikova Velenje. 
Člani komisije niso ugotovili pomanjkljivosti. Urejenost lekarne, dokumentacijo in strokovno delo so 
ocenili kot zelo dobro. 

Presoja integriranega sistema vodenja. V letu 2010 smo prejeli certifikat za Sistem vodenja 
kakovosti ISO 9001:2008. V decembru 2011 smo prejeli tudi certifikata za Sistem ravnanja z okoljem 
po standardu ISO 14001 ter Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 
18001. V decembru 2012 smo imeli redno presojo za vse tri standarde. Pridobljeni certifikati nam 
dajejo možnost in zavezo k nenehnemu izboljševanju poslovnih procesov s ciljem izpolnjevati 
pričakovanja in zahteve uporabnikov naših storitev.  

Preverjanje zadovoljstva uporabnikov lekarniških storitev. Anketni vprašalnik za preverjanje 
zadovoljstva uporabnikov naših storitev v letu 2012 je v šestih enotah Lekarne Velenje izpolnilo 184 
kupcev. Anketni vprašalnik je imel pet vprašanj z možnostjo izbire ocene na lestvici od 1-5, kjer je 
ocena 1 označevala najnižjo stopnjo zadovoljstva, ocena 5 pa najvišjo. V primeru spremljanja 
povprečja iz leta 2012, lahko opazimo, da se odgovori niso bistveno spreminjali, kar lahko enačimo s 
konstantno kakovostjo. Vidimo, da se je povprečje ocene v letu 2012 pri večini vprašanj, v primerjavi z 
letom 2011 celo nekoliko povečalo. Tudi v letu 2012 so pestrost ponudbe uporabniki ocenili nekoliko 
nižje kot ostale kriterije, je pa ta ocena višja kot v preteklem letu. Ponovno je bilo nekaj pobud za 
povečanje prostora za stranke v Lekarni Center Velenje. Redno spremljamo tudi vpise v knjige pritožb 
in pohval. Vse pritožbe skušamo v obojestransko zadovoljstvo rešiti takoj. 
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Preverjanje zadovoljstva zaposlenih. Tudi v letu 2012 smo izvedli anketo med zaposlenimi z 
namenom preverjanja zadovoljstva zaposlenih v Lekarni Velenje. Kljub temu da zaostrene razmere 
nedvomno vplivajo na organizacijsko klimo v zavodu, so rezultati zelo spodbudni. Povprečne ocene so 
bile glede na leto 2011 dosti boljše. 

2.1.6.2 Ostale aktivnosti  
 
Svet zavoda je imel v letu 2012 pet rednih sej. Člani sveta zavoda so s svojim konstruktivnim delom 
veliko pripomogli k uspešnemu delovanju zavoda.  
Strokovni svet se je sestal šestkrat. Na sejah strokovnega sveta smo obravnavali strokovne, 
organizacijske in kadrovske zadeve. Svet delavcev je imel eno sejo, na kateri je obravnaval plan 
koriščenja preventivnega medicinskega oddiha in koriščenja počitniških enot. Kot zelo dobro 
ocenjujem tudi sodelovanje vodstva s predstavniki sindikata Sifarm in Sindikata zdravstva in 
socialnega varstva.  
Zaposleni smo se skozi vse leto aktivno vključevali v delo Slovenskega farmacevtskega društva ter v 
organe in komisije Lekarniške zbornice Slovenije. Na takšen način sodelujemo pri razvoju lekarniške 
stroke, pridobljeno znanje pa aktivno vključujemo v svoje delo. 
Na izbrane teme smo pripravljali članke in jih objavljali v lokalnih medijih in na svoji spletni strani. 
Izbrane teme s področja zdravja so namenjene širšemu krogu ljudi v smislu prepoznavanja, možnosti 
preventive in zdravljenja s poudarkom na samozdravljenju. 
V letu 2012 smo se srečevali s številnimi spremembami. Spremembe na področju financiranja, 
zaostreni pogoji poslovanja naših poslovnih partnerjev in zmanjšanje kupne moči naših uporabnikov je 
vplivalo na prihodke Lekarne Velenje. S skrbnim spremljanjem in omejevanjem stroškov ter dodatnim 
naporom za povečanje prihodkov smo poslovno leto 2012 zaključili zelo uspešno. To se odraža v 
obračunu prihodkov in odhodkov. Poleg osnovnega poslovanja dajemo vseskozi velik poudarek 
strokovnosti in kakovosti naših storitev. Pravilno usmeritev delovanja zavoda nam poleg finančnih 
rezultatov potrjuje tudi anketa o zadovoljstvu uporabnikov z našimi storitvami in anketa o zadovoljstvu 
zaposlenih v Lekarni Velenje. K uspešnemu rezultatu so s pripadnostjo stroki in zavodu ter  
pripravljenostjo za spremembe pri delu prispevali vsi zaposleni. 
 
 
2.2. PROGRAM DELA ZA LETO 2013 
 
Osnovna dejavnost javnega zavoda Lekarna Velenje ostaja v skladu z aktom o ustanovitvi in našim 
poslanstvom učinkovita in uspešna oskrba prebivalcev s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili 
ter skrb za njihovo varno in pravilno uporabo.  
Zaposleni v javnem zavodu Lekarna Velenje bomo sledili k dolgoročno zastavljenim ciljem 
opredeljenim v Strategiji razvoja Lekarne Velenje. 
 
Plan storitev,  
ki obsega pripravo in izdajo zdravil v breme ZZZS, bomo izvajali v skladu s pogodbo ter Splošnim 
dogovorom za pogodbeno leto 2013. Osnova za plan je realizacija opravljenih storitev v letu 2012.   
Glede na trenutni položaj ZZZS in gospodarski položaj v državi in svetu, lahko pričakujemo manjši 
priliv sredstev s strani zdravstvenih zavarovalnic kot v preteklem letu. Trenutno nam zdravstvene 
zavarovalnice izstavljene račune poravnavajo v tridesetih dneh. Glede na finančni položaj ZZZS lahko 
z veliko verjetnostjo pričakujemo zamik plačil za opravljene storitve, izdana zdravila in medicinske 
pripomočke že v drugi polovici leta 2013.  
Zaradi prizadevanj za znižanje stroškov za zdravstveno varstvo predvidevamo, da število receptov ne 
bo več naraščalo s takim trendom kot v preteklih letih, zdravniki pa bodo predpisovali cenejša zdravila. 
V letu 2012 so se cene zdravil na recept nižale tekom celega leta. Glede na napovedi s strani ZZZS 
se bo takšna politika nadaljevala tudi skozi leto 2013. Po drugi strani pa prihaja na trg veliko novih 
zelo dragih zdravil, ki pomenijo za lekarno večji strošek.  
Zaradi slabših gospodarskih razmer v lokalnem okolju moramo pri planiranju za leto 2013 upoštevati 
tudi manjšo kupno moč uporabnikov naših storitev. 
V letošnjem letu je predvidena sprememba temeljnih aktov, ki urejajo področje lekarniške dejavnosti. 
Usmeritve za pripravo novega zakona o lekarniški dejavnosti predvidevajo temeljite spremembe. Še 
vedno niso dogovorjene usmeritve glede spremembe sistema financiranja lekarniške dejavnosti. 
Spremembo modela financiranja lekarn ocenjujemo kot nujno, saj normativi iz Samoupravnega 
sporazuma o enotnem seznamu storitev in njegovi uporabi v svobodni menjavi, ki so podlaga za 
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izračun vrednosti lekarniških storitev, ne ustrezajo financiranju celovite dejavnosti lekarn na področju 
javne službe. Kalkulativni elementi za izračun lekarniške točke ne ustrezajo več, saj se je od leta 1982 
močno spremenila izobrazbena struktura ter način in zahtevnost opravljanja lekarniške dejavnosti. 
Pričakujemo, da bo nov sistem financiranja objektivno ovrednotil naše delo ter omogočil vzdrževanje 
primernih zalog zdravil.  
Da bi lahko prebivalcem nudili celovito oskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki, bomo tako kot do 
sedaj vzdrževali primerno zalogo zdravil in medicinskih pripomočkov ter ostalih izdelkov za krepitev in 
varovanje zdravja. 
Poslovni čas lekarn bomo v soglasju z ustanoviteljem in občinami, kjer imajo sedež posamezne 
lekarne, usklajevali z delovnim časom ambulant in s potrebami prebivalcev. Tako bo uporabnikom 
zagotovljena celovita zdravstvena oskrba. Širjenja lekarniške mreže v letu 2013 ne predvidevamo. 
 
Zagotavljanje kakovosti 
V skladu s Pravilnikom o izvajanju internega strokovnega nadzora bodo v vseh enotah Lekarne 
Velenje izvedeni interni strokovni nadzori. Komisija ugotavlja higiensko-sanitarne pogoje, opremo, 
strokovno izpopolnjevanje, vodenje predpisane strokovne dokumentacije in skladnost dela v lekarni s 
predpisi in priporočili Dobre lekarniške prakse. 
 Presoja integriranega sistema vodenja 
Lekarna Velenje ima uveden in certificiran integriran sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008, 
sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004 ter sistem vodenja varnosti in zdravja pri 
delu po standardu BS OHSAS 18001:2007. Integriran sistem vodenja kakovosti nam omogoča boljše 
možnosti spremljanja in izboljševanja kakovosti storitev in učinkovitosti poslovanja. Prizadevali si 
bomo, da bomo zahteve standarda izpolnjevali tudi v bodoče. To predstavlja dobro osnovo za 
ravnanja v smeri zahtev in pričakovanj uporabnikov ter zadovoljstva zaposlenih.  
Preverjanje zadovoljstva uporabnikov lekarniških storitev 
Tudi v letu 2013 bomo spremljali zadovoljstvo uporabnikov z našimi storitvami. Njihova mnenja bomo 
upoštevali pri našem delu.  
Poleg rednega dela v skladu s planom se bomo v lokalni skupnosti vključevali v aktivnosti na področju 
krepitve in varovanja zdravja ter osveščanja javnosti v smeri pravilne in varne uporabe zdravil ter 
ostalih pripravkov, ki vplivajo na zdravje. Sodelovali bomo z domovi starostnikov v smeri pravilnega 
ravnanja z zdravili ter varnejše in učinkovitejše uporabe zdravil.  V lekarnah bomo skladno s sprejeto 
Strategijo razvoja Lekarne Velenje začeli uvajati nove storitve s področja zdravja. 
 
Zaposlovanje in štipendiranje 
V letu 2013 ne predvidevamo dodatnih zaposlitev razen v primeru trajnih odhodov in začasnih daljših 
odsotnosti, če bo odsotnost v takšnem obsegu, da ne bo mogoče zagotoviti normalne oskrbe z 
zdravili. Sicer bomo v primeru odsotnosti in povečanega obsega dela razmere urejali s 
prerazporeditvijo zaposlenih med enotami ali delom preko polnega časa. 
Obremenjenost zaposlenih spremljamo s številom receptov na farmacevta iz ur, številom receptov na 
zaposlenega iz ur, številom izdanega blaga na zaposlenega iz ur in številom izdanih računov na 
zaposlenega iz ur. Število receptov na farmacevta (iz ur) je bilo leta 2012, 2012 receptov na mesec. 
Farmacevti v Lekarni Velenje izdajo zdravila na veliko več receptov kot je povprečje v Sloveniji.  
Predvidevamo 1 upokojitev.  
Število zaposlenih v letu 2013 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 predvidoma 
zmanjšalo za  1 delavca in doseglo 45 delavcev.  
Študente farmacije smo do sedaj zaposlovali prek študentskega servisa za opravljanje počitniškega 
dela. S ciljem racionalizacije poslovanja v letu 2013 ne predvidevamo zaposlovanja prek študentskega 
servisa.  
V preteklih letih nam je notranjo presojo za sistem vodenja kakovosti izvedel zunanji strokovnjak. V 
letu 2013 bo usposabljanje za notranjega presojevalca zaključilo nekaj zaposlenih, tako da ne bomo 
potrebovali zunanjega sodelavca. 
 
Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 
Določene aktivnosti, ki niso neposredno vezane na dejavnost, a nujne za učinkovito delovanje zavoda 
v skladu z zakonodajo, pogodbeno izvajamo s strokovnjaki z znanji s teh področij. Takšne funkcije so: 
pravne storitve, notranja revizija,  varnostna služba, varstvo pri delu, odstranjevanje nevarnih 
odpadkov, vzdrževanje zahtevne opreme. Poleg že zgoraj omenjenih dejavnosti, ki jih pogodbeno za 
zavod že izvajajo zunanji izvajalci, smo na zunanjega izvajalca prenesli tudi čiščenje delovnih 
zaščitnih oblačil in redno vzdrževanje objektov. Postopoma po organizacijskih enotah prehajamo na 



3. junij 2013 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 22/ stran �1

           21. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

 
 

čiščenje prostorov preko čistilnega servisa. Tudi na področju pogodb z zunanjimi izvajalci bomo iskali 
racionalnejše rešitve.  
 
Letni strošek za leto 2012: 
- notranja revizija: 3.600,00 EUR 
- varovanje objektov (alarmni sistem): 4.489,56 EUR 
- varstvo pri delu: 4.480,41 EUR 
- vzdrževanje računalniške opreme: 13.200,00 EUR 
- programska oprema (lekarniški računalniški program, računovodski program): 34.393,83 EUR, 
- čiščenje prostorov: 12.974,64 EUR        
- čiščenje delovnih zaščitnih oblačil: 2.932,68 EUR 
- prenos gotovine: 7.776,00 EUR 
- vzdrževanje objektov: 16.505,28 EUR 
 
Od področij, kjer imamo sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci imamo zaposlene samo na področju 
čiščenja prostorov in sicer 7 lekarniških delavk. 
 
Izobraţevanje, specializacija in pripravništvo 
Strokovno izobraževanje je nujno za pravilno in kakovostno izvajanje našega dela, zato bomo 
izobraževanje omogočali in ga podpirali kot že do sedaj. Izobraževanje bomo izvajali na podlagi plana, 
potrjenega s strani Strokovnega sveta v skladu s planiranimi stroški. Vključevali se bomo v 
organizirane oblike izobraževanja in nadaljevali z rednimi internimi predavanji. V obliki internih 
predavanj bomo zagotavljali prenos pridobljenih znanj na vse strokovne delavce. V smeri 
racionalizacije stroškov na področju izobraževanja bomo to obliko izobraževanja razširili. 
Vlaganje v izobraževanje, kjer se znanje aktivno vključuje v delo, predstavlja investicijo, ki pripomore k 
dvigu kvalitete dela. 
Obvezna praksa in pripravništvo 
Lekarna Velenje ima s strani Ministrstva za zdravje dodeljen status učnega zavoda. Kot do sedaj, 
bomo dijakom Srednje šole za farmacijo in študentom Fakultete za farmacijo omogočili opravljanje 
obvezne prakse. Število dijakov in študentov, ki bi v tem letu želeli opravljati obvezno prakso v našem 
zavodu še ni znano. 
Pripravništvo bomo farmacevtskim tehnikom in magistrom farmacije omogočali glede na kadrovske 
možnosti zavoda. Pripravništvo za magistre farmacije in farmacevtske tehnike traja 6 mesecev. 
Magistrom farmacije, ki so zaključili študij po novem programu, ni potrebno opravljati pripravništva. Za 
leto 2013 še nismo prejeli nobene prošnje za opravljanje pripravništva. 
Trenutno nihče iz zavoda ne opravlja specializacije.  
 
Aktivnosti na področju NNJF 
Na osnovi 100. člena Zakona o javnih financah je predstojnik posrednega proračunskega porabnika 
odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter 
notranjega revidiranja. 
Notranjo revizijo smo imeli že na vseh področjih poslovanja in sicer: 
- pregled sistema upravljanja z zalogami, kjer je bil poudarek na sistemu oddaje javnih naročil za 

blago in nadaljnjo prodajo, ustreznost izvedbe redne letnega popisa zalog ustreznost in 
zanesljivost računalniških izpisov, ustreznost oblik in vsebine informacij o gibanju zalog, 

- pregled skladnosti poslovanja zavoda s predpisi, 
- pregled računovodskih izkazov, 
- pregled področja informiranja in komuniciranja ter informacijske tehnologije, ker je bil poudarek na 

organizaciji vodenja IT, fizični zaščiti in kontroli okolja delovanja, varnosti informacij in sistemov, 
neprekinjenosti poslovanja in upravljanja s spremembami, 

- pregled izvajanja javnih naročil, 
- pregled blagajniškega poslovanja, 
- pregled obračuna davka od dohodka pravnih oseb, kjer je bil poudarek pri opredelitvi prihodkov iz 

naslova izvajanja nepridobitne dejavnosti in pridobitne dejavnosti. 
 
Priporočila notranje revizije iz preteklih let že upoštevamo pri poslovanju zavoda. 
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2.2.1 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŢEVALNIH DEL V LETU 2013  
 
PLAN INVESTICIJ 
 
V letu 2013 planiramo potrjeno, a ne realizirano investicijo iz leta 2012 – prenova Lekarne Center 
Velenje, katera je nujna zaradi izboljšanja pogojev za kvalitetno oskrbo z zdravili naših uporabnikov. 
 
PLAN VZDRŢEVALNIH DEL 
 
Načrtovana vzdrževalna dela so potrebna zaradi izpolnjevanja predpisanih pogojev za opravljanje 
lekarniške dejavnosti. 
 
PLAN ZADOLŢEVANJA 
 
V letu 2013 ne predvidevamo zadolževanja. 
 
 
 
Velenje, 20. 2. 2013                                                           Direktorica: 
                                                                                        mag. Sabina Grm, mag. farm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mag. Sabina Grm, mag.farm., l. r. 
Direktorica    
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012 
 

 
3.1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K     
       BILANCI STANJA  
 
3.1.1. SREDSTVA 
 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

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

           v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2011 2012 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    
002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    
003 Dolgoročne premoženjske pravice 27.511 32.710 118,9 
004 Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena 

osnovna sredstva 
   

005 Druga neopredmetena sredstva    
006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    
007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi    
00 Skupaj AOP 002 27.511 32.710 118,9 
01 Popravek vrednosti  AOP 003 11.429 18.060 158,0 
00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 16.082 14.650 94,1 

 
Dolgoročne premoženjske pravice so se povečale zaradi vlaganj v programsko opremo (računalniško 
programsko opremo). 
 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
 
 
                                                                v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2011 2012 Indeks 

020 Zemljišča 35.269 35.269 100,0 

021 Zgradbe 964.562 964.562 100,0 
022 Terjatve za predujme za nepremičnine    
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi    
029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    
02 Skupaj AOP 004 999.831 999.831 100,0 
03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 352.334 380.654 108,0 
02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   647.497 619.177 95,6 

 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2012 ni povečala in znaša 999.831 EUR.  
Odpisana vrednost nepremičnin znaša 380.654 EUR, sedanja vrednost pa 619.177 EUR. 

 
V poslovnih knjigah so knjižene nepremičnine posameznih poslovnih enot skupaj s stavbo, razen 
Lekarne Kersnikova Velenje, kjer je funkcionalno zemljišče knjiženo posebej. 
Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v 
računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe zavoda Lekarne 
Velenje.  
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Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) 
                                            v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2011 2012 Indeks 

040 Oprema 851.786 849.211 99,7 
041 Drobni inventar 71.133 70.877 99,6 
043 Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti 270.779 270.779 100,0 
045 Druga opredmetena osnovna sredstva    
046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os    
047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo    
049  Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe. 43.753 43.753 100,0 
04 Skupaj AOP 006 1.237.451 1.234.620 99,8 
05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 853.450 924.865 108,4 
04-05 Sedanja vrednost opreme 384.001 309.755 80,7 

 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2012 zmanjšala za 
0,2 % in znaša 1.234.620 EUR. Odpisana vrednost znaša 924.865 EUR, sedanja vrednost znaša 
309.755 EUR. 
Kljub temu, da so bila vlaganja v opremo – računalniška oprema, klima naprava, kuhalnik, se je 
nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja zmanjšala, zaradi odpisov pri inventuri. 
 
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naloţbe (AOP 008) 

 
Vrednost dolgoročnih finančnih naložb se ne spreminja, ker te delnice ne kotirajo na borzi in ni znana 
njena poštena vrednost. Število teh delnic NLB, d.d. je 240, njihova knjigovodska vrednost znaša 
11.288 EUR. Enaka vrednost naložb je knjižena v breme virov sredstev na kontu 981. 
  
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 
                                               
Dolgoročno danih posojil in depozitov Lekarna Velenje nima. 
 
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 
 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja ni. 
 
 
 B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE    
      RAZMEJITVE 
 
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013) 

 
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2012  
4.847 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom. (Pravilnik o plačevanju z gotovino  
in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 103/2002, 141/2006) 

 
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 
 
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2012 49.884 EUR, katera so v mejah nujne 
likvidnosti. 

 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 248.525 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,97 % 
celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki. 
Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. 
 
Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih: 
- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana = 138.354,76 EUR 
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- Adriatic Slovenica , d.d., Koper = 57.070,26 EUR 
- Triglav ZZ, d.d., Ljubljana = 15.686,64 EUR 
- Veplas d.d. = 1.421,68 EUR 
- Gorenje IPC d.o.o. = 1.238,76 EUR 
 
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
 
Dani predujmi znašajo 906 EUR. To so razmejeni stroški. Ti stroški so zaračunani že za leto 2013.  

 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2012  

      889.200 EUR in predstavljajo 7,08 % celotnega prihodka.  
 

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih: 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana = 879.157,99 EUR 
- Zdravstveni dom Velenje, Velenje = 8.187,91 EUR 
- Dom za varstvo odraslih Velenje = 213,58 EUR 
- Univerza v Ljubljani  = 1.395,00 EUR 
- EZR Mestna občina Velenje = 134,89 EUR 
Vse terjatve so bile poravnane v roku zapadlosti.                        

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naloţbe (AOP 018) 
 
Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2012 300.000 EUR. 
Kratkoročne finančne naložbe nastanejo kot višek denarnih sredstev na računu med obdobjem plačil 
in nakazil na naš račun. Ti depoziti so vezani na kratki rok in po najugodnejši obrestni meri, ki je takrat 
na trgu.  
 
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 
 
Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2012 21.062 EUR in sicer  
kratkoročne terjatve za obresti v višini 821 EUR in plačilne kartice v višini 20.241 EUR  
zapadle v januarju 2013. 
 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2012 70.362 EUR. 
 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 ni. 
 
C) ZALOGE  
 
Stanje zalog na dan 31. 12. 2012 znaša 1.052.684 EUR. 
 
Zaloge zadoščajo v povprečju za 30 dnevno poslovanje in se vodijo po zadnji nabavni ceni. 
 
3.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 
 
Stanj kratkoročnih obveznosti za predujme in varščin na dan 31. 12. 2012 Lekarna Velenje nima. 
                                       

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
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Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2012 137.278 EUR in se nanašajo na 
obveznost za izplačilo plač za mesec december 2012. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti 
poravnana 7. januarja 2013.  

 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2012 427.069 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 30 dni, v skladu s plačilnimi pogoji zavoda, 
kar pomeni, da pri plačilu računov koristimo kasa skonto, to je plačilo v 15. dneh od izstavitve računa. 
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2012 60.661 EUR. 
 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 
039) 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2012 3.771 
EUR.                                                            
 
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
 
Kratkoročnih prejetih posojil Lekarna Velenje nima. 
 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
 

      Kratkoročne obveznosti iz financiranja ni.  
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
 
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev ostaja premija dodatnega pokojninskega  
zavarovanja v vrednosti 858 EUR,  plačana v mesecu januarju 2013. 
 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 
Na kontih skupine 92 – dolgoročne časovne razmejitve imamo obračunane prispevke za invalide nad 
kvoto, kateri se ne plačajo – smo oproščeni po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. Ta sredstva v višini 26.734 EUR so namenjena za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih 
invalidov. Ta sredstva bomo v letu 2013 namenili za investicije za izboljšanje delovnih pogojev 
delovnih invalidov in za pokrivanje 70 % izplačani plač invalidov. 
 
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 
 
Na kontih skupine 93 –  dolgoročne rezervacije je donacija v višini 937 EUR. 
 
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
 
Dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2012 Lekarna Velenje nima.   
 
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva  
 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 
12. 2012  1.820.483 EUR. 
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Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  
stanje na dan 31. 12. 2011 2.060.202 
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja  
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine   
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani 
   ustanovitelja       

 

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev  
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda   
   za izveden nakup osnovnih sredstev 

 

- sredstva za investicije, katera niso bila porabljena 414.168 
+ rezervirana sredstva za investicije v letu 2013 233.725 
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme  
  obveznosti do virov sredstev  

59.276 

stanje na dan 31. 12. 2012 1.820.483 
 
Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naloţbe 
 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 11.288 EUR. 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 06+07+08 
(AOP 008+009+010). 
 
Konti skupine 985- preseţek prihodkov nad odhodki   
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 
stanje na dan 31. 12. 2011 1.018.769 
- Prenos dela presežka ustanovitelju – nov odlok  215.236 
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 (iz priloge 3 – AOP 
889) 

219.698 

- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012 (iz priloge 3 –  
  AOP 890)  

 

- razporeditev presežka za investicije v letu 2012 po sklepu  
  sveta zavoda  

413.247 

- razporeditev presežka za investicijsko vzdrževanje v letu   
  2012 po sklepu sveta zavoda 

922 

- razporeditev presežka za investicije v letu 2013- soglasje župana 
Mestne občine Velenje  

233.725 

- razporeditev presežka za investicijsko vzdrževanje v letu   
  2013 – soglasje župana Mestne občine Velenje 

 

stanje na dan 31. 12. 2012 1.203.675 
 
Stanje na kontih skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri 
ustanovitelju v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003). Izpis podatkov, ki se usklajujejo, vsebuje 
podatke o stanju obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2012,  povečanja in 
zmanjšanja osnovnih sredstev v  letu 2012.   
 
Na kontih izven bilančne evidence je bančna garancija v vrednosti 10.000 EUR od WG Projektiranje, 
d.o.o., Ljubljana. 
 
3.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN  
       ODHODKOV DOČENIH UPORABNIKOV 
 
3.2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2012 so znašali 12.554.287 EUR  in so bili za 4,8 % nižji od doseženih 
v letu 2011 in za 5,0 % nižji od načrtovanih. 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,8 %, finančni prihodki 0,1 %, drugi prihodki 0,1 %. 
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Finančni prihodki so znašali 18.469 EUR, ki smo jih prejeli iz naslova prejetih obresti za občasno 
vezane depozite prostih sredstev. 
 
Drugi prihodki so znašali 12.962 EUR. To so refundacije pripravnikov, prihodki iz preteklih let. 
 
 
3.2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2012 so znašali 12.318.973 EUR in so bili za 5,0 % nižji od doseženih 
v letu 2011 in za 5,3 % nižji od načrtovanih. 
 
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2012 znašali 10.765.366 EUR in so bili za 
4,9 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 6,4 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 
87,4 %.  
 
2.) STROŠKI DELA so v letu 2012 znašali 1.470.320 EUR in so bili za 6,1 % nižji od doseženih v letu 
2011 in za 4,6 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 11,9 %.  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je znašalo 44 zaposlenih, in se je v 
primerjavi z letom 2011 ostalo enako. 
 
V preteklem letu je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni dopust na delavca, vendar smo potem 
preveč izplačani regres glede na Zakon o uravnoteženju javnih financ preknjižili na terjatve do zavoda 
s strani zaposlenih v vrednosti 15.568 EUR.  
 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE so v letu 2012 znašali 61.235 EUR in so bili za 1,0 % višji od doseženih 
v letu 2011 in za 12,5 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 
0,5 %. V tem delu amortizacije so vključeni tudi odpisi drobnega inventarja. 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 119.375 EUR:  
- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 60.099 EUR (končni rezultat skupine 462),  
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 

59.276 EUR (podskupina 980).  
 
4.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2012 obračunan v znesku 15.615 EUR.  
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2012 obračunani v znesku 21.966 EUR. 
 
3.2.3. POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 219.699 EUR. Doseženi poslovni izid je za  2,1 % višji od doseženega v preteklem letu in za 8,4 
% višji od planiranega. Vzrok za višji presežek prihodkov nad odhodki je povečanje obvladovanja 
tveganj in sicer z rednim spremljanjem in zniževanjem stroškov poslovanja.  
 
3.3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN        
      ODHODKOV DOLOČENIH UPRABNIKOV PO NAČELU    
      DENARNEGA TOKA 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov. 
 
Presežek prihodkov na odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 296.840 EUR. Ta presežek je 
rezultat razhajanj med prilivi in odlivi ter obračunano realizacijo in stroški med obdobji.  
 
3.4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN  
       NALOŢB DOLOČENIH UPORABNIKOV  
 
V Izkazu finančnih terjatev in naložb nimamo podatkov. 
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3.5. POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA DOLOČENIH   
       UPORABNIKOV  
 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje samo presežek prihodkov nad odhodki v 
vrednosti 296.840 EUR iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka. 
 
3.6. POJASNILA K IZKAU PRIHODKOV IN ODHODKOV   
       DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI  
  
           v EUR, brez centov 
 LETO 2011 LETO 2012 
  Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid 
Javna služba 10.238.656 10.234.125 4.531 9.725.124 9.715.767 2.169 
Tržna dejavnost 2.945.029 2.734.324 210.705 2.829.163 2.603.206 217.530 
Skupaj zavod 13.183.685 12.968.449 215.236 12.554.287 12.318.973 219.699 
 
Poslovni izid dosežen v letu 2012 pri izvajanju javne službe znaša 2.169 EUR, iz naslova izvajanja 
tržne dejavnosti pa 217.530 EUR. 
 
 
Datum: 20. 2. 2013 
 
 
 
Pomočnik direktorja za finance:                Direktorica: 
Jelka Štorgelj, oec.                            mag. Sabina Grm, mag.farm. Jelka Štorgelj, oec., l. r. 

Pomočnik direktorja za finance:
                

mag. Sabina Grm, mag.farm., l. r. 
Direktorica    
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    POROČILO O DELU OZ RK VELENJE 
V LETU 2012 

 
VSEBINA    
                      stran 
 
I.   JAVNA POOBLASTILA                      4
                     

1. Krvodajalstvo                        4 
2. Darovanje organov         5 
3. Prva pomoč           5 
4. Humanitarna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč               6  
5. Poizvedovalna dejavnost         7 

 
 
II.     SPLOŠNO HUMANITARNI PROGRAMI                                7 

1.  Zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči                7
      
A. SKLADIŠČE Z OBLAČILI IN OBUTVIJO                            7 
B. POMOČ V HRANI                    7 

- Pomoč v hrani – prehrambeni paketi in  
pralni prašek (pomoč RKS)        7 

- Pomoč v prehrani – financiranje občin      8 
- Pomoč v prehrani – donatorska sredstva     8 
- Hrana iz Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog EU    
    najbolj ogroženih v skupnosti       8 
- Ostalo          9 

C. FINANČNA POMOČ                    9 
  

2.       SKRB ZA BOLJŠO KAKOVOST ŢIVLJENJA STAREJŠIH                                    10 
               

3.       RANLJIVE SKUPINE                                       10                                                   
- Letovanje socialno Ogroženih otrok in starostnikov    10 
- Šolske potrebščine        11 
- Psihosocialna pomoč        11 

 
III.         PREVENTIVNA IN ZDRAVSTVENA DEJAVNOST                                                12     
 
IV.          OSTALE DEJAVNOSTI                                                                                      12 

- Prostovoljci in mladi        12 
- Teden RK         13 
- Program širjenja znanj o RK in MHP                 13 
- Evropska kampanja o varnosti v cestnem prometu    13 
- Drobtinica         13 

 
ZAKLJUČEK                      14   
 
 
TABELE:         
Tabela 1:  Število krvodajalcev od 2010 do 2012                             4 
Tabela 2:  Število tečajev, izpitov in tečajnikov za voznike in gospodarske družbe    5 
Tabela 3: Vrednost razdeljene finančne pomoči poplavljenim                                       6 
Tabela 4: Število, količina in vrednost razdeljene pomoči v hrani občanom      8 
Tabela 5: Količina in vrednost razdeljene EU hrane                                        8 
Tabela 6: Število družin in oseb prejemanja pomoči v hrani                                           9 
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Tabela 7: Vrednost razdeljene finančne pomoči KO RK in ostali                                           9 
Tabela 8: Število otrok iz OŠ na letovanju                              11 
Tabela 9: Razdeljena finančna pomoč za šolske potrebščine                                       11 
Tabela 10:: Razdeljena finančna pomoč v akciji Drobtinica                                        13 
 
 
Poslanstvo: 
- Dejavno odzivanje na pojave stiske in nemoči,  
- razvijanje čuta za solidarnost in razumevanje stiske drugih, 
- spoštovanje in nagovarjanje ljudi, da delijo del svoje blaginje, 
- spodbujanje in širjenje vrednot zdravja in zdravega načina življenja. 
 
Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju RKS) si s svojimi 56 območnimi združenji, 900 krajevnimi 
organizacijami in 27 tisočimi prostovoljci dnevno prizadeva omiliti stisko številnih brezposelnih oseb, 
posameznikov in družin, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v socialni stiski. 
 
RKS je del mednarodnega gibanja Rdečega križa, ki je največja humanitarna organizacija v svetu, 
ustanovljena je v 186 državah in šteje 97 miljonov članov in prostovoljcev. 
 
Območno združenje Rdečega križa Velenje (v nadaljevanju OZ RK Velenje) deluje na področju 
Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Sestavlja nas 22 Krajevnih 
organizacij Rdečega križa (v nadaljevanju KO RK)  ter trije aktivi RK v podjetjih in sicer: 
KO RK BELE VODE 
KO RK CIRKOVCE 
KO RK DESNI BREG 
KO RK GABERKE 
KO RK GORENJE 
KO RK KONOVO 
KO RK LEVI BREG VZHOD 
KO RK LOKOVICA 
KO RK PAKA 
KO RK PESJE 
KO RK PLEŠIVEC 
KO RK RAVNE 
KO RK STARA VAS 
KO RK STARO VELENJE 
KO RK ŠENTILJ 
KO RK ŠKALE 
KO RK ŠMARTNO OB PAKI 
KO RK ŠMARTNO VELENJE 
KO RK ŠOŠTANJ 
KO RK TOPOLŠICA 
KO RK VINSKA GORA 
KO RK ZAVODNJE 
Aktiv RK Premogovnika Velenje 
Aktiv RK Gorenje d.d. 
 
Aktiv RK TEŠ 
V preteklem letu smo evidentirali 2189 članov, ki so plačali članarino, oziroma skupno 3959 članov. 
V našem OZRK imamo 233 aktivnih prostovoljcev, ki so v preteklem letu opravili 9947 ur 
prostovoljnega dela v okviru programskih sklopov, ki jih izvajamo na OZRK Velenje. 
Program dela, ki ga sprejemamo vsako leto na  skupščini vključuje naloge in cilje tako KORK kot tudi 
OZRK. Strategija dela vsekakor temelji na programskih usmeritvah, ki jih sprejmemo na Generalni 
skupščini RKS.  
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I. JAVNA POOBLASTILA 
 
1. Krvodajalstvo 

 
Rdeči križ Slovenije organizira krvodajalske akcije že od leta 1953. Vsako leto pripravi program 
krvodajalskih akcij, ki je usklajen z zdravstveno službo in z neposrednimi organizatorji. Programi 
krvodajalskih akcij so redno objavljeni v časopisih, revijah, radiu, televiziji in na internetu.   
 
Osnovna naloga našega Rdečega križa na področju krvodajalstva je bila tudi v lanskem letu 
pridobivanje novih krvodajalcev, obdržanje obstoječih in organizacija krvodajalskih akcij ter usmerjanje 
aktivnosti v dvig splošne družbene zavesti o pomenu prostovoljnega krvodajalstva in samozadostnosti 
preskrbe s krvjo na določenem območju oz. v celotni državi. 
 
V Sloveniji daruje kri okoli 5 odstotkov prebivalcev. Da zadostimo potrebam zdravstva po krvi, 
potrebujemo vsak dan okoli 400 krvodajalk in krvodajalcev. Na leto zberemo okoli 45.000 litrov krvi, 
kar pomeni, da se na leto prijavi približno 100.000 krvodajalcev. V Sloveniji predstavljajo tretjino vseh 
krvodajalcev ženske, dve tretjini pa moški. V našem  OZRK je odstotek krvodajalcev glede na št. 
prebivalcev 9,2 %, kar  nas kljub temu, da v zadnjih treh letih število krvodajalcev upada, še vedno 
uvršča na prvo mesto v državi. 
 
V  letu 2012 smo tako izvedli 15 rednih krvodajalskih akcij in 3 izredne krvodajalske akcije in zabeležili 
4557 odvzemov krvi, ker pa se od 1.1.2011 krvodajalci evidentirajo po principu domovanja,  smo tako 
imeli priznanih 4108 odvzemov krvi.  
 
 Prijave 2010 Prijave 2011 Prijave 2012 
Zabeleţeni 5254 5029 4557 
priznani 5254 4632 4108 
Tabela 1: Število krvodajalcev od 2010 do 201 
 
Krvodajalske akcije smo izvajali za potrebe Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana in za 
transfuzijske oddelke Bolnišnic Celje, Slovenj Gradec in Maribor.    
 
V mesecu juniju  smo se udeležili tradicionalnega srečanja krvodajalk in krvodajalcev v Veržeju.  
 

2. Darovanje organov 
 
Rdeči križ Slovenije je podprl *projekt darovalec*, ki ga je predlagal Zavod za zdravstveno 
zavarovanje RS ob uvajanju kartice zdravstvenega zavarovanja. Kartica ima kot osebni dokument za 
uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja možnost, da se nanjo vpiše tudi podatek o privolitvi 
za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditev. Glede na to, da se podatki o darovalcih ne 
smejo hraniti in zapisovati, točnega števila poslanih pristopnih izjavah ne moremo posredovati. 
 

3. Prva pomoč 
 
V letu 2012 smo izvedli 26 tečajev  in  izpitov za voznike, izvedli smo tudi dva obnovitvena tečaja za 
podjetja, javne zavode, samostojne podjetnike. 
 
Naša predavateljica prve pomoči je usposabljala ekipo učencev OŠ Šoštanj. 
 
Vrsta tečaja in 
izpita 

Število tečajev 
in izpitov 

Število tečajnikov Število opravljenih 
izpitov 

vozniki 26 508 520 
Gospodarske družbe 2 24 24 
Tabela 2: Število tečajev, izpitov in tečajnikov za voznike in gospodarske družbe 
 
V preteklem letu smo štirim predavateljem financirali usposabljanje za podaljšanje licence predavatelja 
prve pomoči. 
 
Tekmovanje ekipe pp 
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V soboto, 16. junija 2012 je v Zrečah potekalo že 18. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa celjske regije. Članice in člani ekip PP so svoje znanje 
preverjali pri nudenju prve pomoči ob primerih delovne nesreče, gozdarske nesreče in potresa. 

Preverjanja sta se udeležili tudi dve naši ekipi in sicer: Ekipa PP OZRK Velenje in Ekipa PP Gorenje 
Velenje. Obe ekipi sta na tekmovanju pokazali veliko mero znanja, saj je ekipa Gorenja zasedla drugo 
mesto, ekipa PP OZ RK Velenje pa četrto mesto. 

Vsem članicam in članom ekip se zahvaljujemo za vztrajnost, potrpljenje in prosti čas, ki so ga 
namenili za osvajanje znanj iz prve pomoči ter jim za udeležbo in prikazano znanje prve pomoči  
čestitamo. 

4. Humanitarna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč 
 
Potrebno je poudariti, da je dala država pooblastilo Rdečemu križu Slovenije, da izvaja to obliko 
pomoči (pomoč v oblačilih, prehrambenih paketih, denarno pomoč) in to nalogo zavzeto opravlja tudi 
naše OZRK.  Letos smo tako v poplavah, ki so močno prizadele zlasti Občino Šoštanj in Šmartno ob 
Paki prizadetim v poplavah takoj priskočili na pomoč tako z prehrano, oblačili in odejami, kasneje pa 
tudi z denarnimi sredstvi. Prav v teh poplavah se je tudi izkazalo kako velika je vloga prostovoljcev v 
Krajevnih organizacijah Rdečega križa, saj ravno področje Šoštanja, kjer so bile poplave res velike, ni 
pokrito z mrežo RKS.  
 
Prizadetim smo pomagali z sredstvi, ki jih je za to namenila Vlada RS in s sredstvi RKS, zbranimi z 
dobrodelnim koncertom, kjer so si sredstva delili RKS, Karitas in Zveza prijateljev mladine.  
 
OBČINA ŠT. 

DRUŢIN 
FINANČNA POMOČ - 

VLADA 
FINANČNA 

POMOČ RKS 
FINANČNA POMOČ 

SKUPAJ 
Velenje 3 3.000,00 1.146,00 4.146,00  EUR 
Šoštanj 53 51.000,00 20.296,00 71.296,00 EUR 
Šmartno 
ob Paki 

26 31.900,00 9.932,00 41.832,00 EUR 

SKUPAJ 82 85.900,00 31.374,00 117.274,00 EUR 
Tabela 3: Vrednost razdeljene finančne pomoči poplavljenim 
 
Prizadetim v poplavah smo razdelili tudi preko 2864 kg prehrambenih paketov in hrane iz Ukrepa EU 
(testenine, mleko, riž, moka in zdrob) ter 507 kg pralnega praška. Ocenjena vrednost te pomoči 
znaša 4.535,74 EUR. 
Poleg tega smo jim razdelili tudi preko 500 kg pomoči, ki so jo za poplavljene zbirala različna društva 
in posamezniki, med njimi Eta Kamnik,  Turistično društvo Topolšica,… Razdelili smo tudi 112 kom 
odej ali vzglavnikov, ki jih je doniralo Studio Moderna in 11 ležišč dormeo. 
 
Zelo odmevna je bila tudi oddaja ob Božiču, ki je prikazala življenje družine iz Gaberk in upokojenke iz 
Belih vod. Tako je anonimni donator prispeval izolacijo za streho za družino iz Gaberk. 
 

5. Poizvedovalna dejavnost 
 
V skladu z javnim pooblastilom vodimo poizvedovanja o osebah pogrešanih zaradi vojnih dogodkov in 
sodelujemo pri združevanju družin ter izdajanju potrdil o bivanju v ujetništvu, izseljenstvu in taboriščih 
med drugo svetovno vojno in osamosvojitveno vojno. V okviru tega v lanskem letu nismo imeli  vlog za 
poizvedovanje in nobenega izstavljenega potrdila o statusu begunca. 
  
 
II. SPLOŠNO HUMANITARNI PROGRAMI 
 
Splošno humanitarne programe smo v OZ RK Velenje opredelili na več programskih sklopov in sicer: 
- zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči , 
- skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, 
- ranljive skupine. 
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1. ZBIRANJE, SKLADIŠČENJE IN DELITEV MATERIALNE POMOČI 
 

A.  SKLADIŠČE Z OBLAČILI IN OBUTVIJO  
 
Skladišče je odprto vsako prvo in drugo sredo v mesecu od 12. do 16. ure, po dogovoru tudi izven 
tega časa.  Skladišče je bilo skozi celo leto dobro obiskano, tako, da smo potrebe uporabnikov lahko 
pokrivali. Smo pa na deponijo odpeljali tudi precej neuporabnih oblačil. 
 
 

B. POMOČ V HRANI  
 
Pomoč v hrani – prehrambeni paketi in pralni prašek – pomoč RKS 
 
Z Rdečim križem Slovenije vsako letom kandidiramo za »FIHO« sredstva na osnovi potreb, ki jih 
izkazujemo na posameznih OZRK. Prav tako se peljejo različne akcije, tako smo prejeli sredstva iz 
akcije Lepo je deliti, pakete pa smo prejeli tudi iz sklada RKS. 
Vrednost hrane financirane s strani RKS znaša 31.700,00 EUR. 
 
Pomoč v prehrani  – financiranje občin 
 
Sredstva za nabavo hrane zagotavljajo po dolgoletnem vzoru vse tri občine iz občinskih proračunov. 
Vrednost dobrin financiranih s strani občin znaša 17.740,00 EUR. 
 
Pomoč v prehrani – donatorska sredstva 
 
Iz donatorskih sredstev smo razdelili 573 paketov z pralnim praškom, kar na bi zadoščalo za vse 
izkazane potrebe, tako smo bili veseli, da nam je iz preteklega leta ostalo na zalogi še 1218 paketov, 
kar nam je omogočilo, da smo uspešno pomagali najbolj ogroženim. 
 
RKS Število 

razdeljenih 
paketov 

Razdeljen prašek v 
kg 

Vrednost 

FIHO 945 2.835 18.900,00 EUR 
LEPO JE DELITI 240 720 4.800,00 EUR 
SKLAD RKS 400 1200 8.000,00 EUR 
OBČINE 887 2661 17.740,00 EUR 
OZ RK -donacije 573 1719 11.460,00 EUR 
zaloge 129 387 2.580,00 EUR 
SKUPAJ 3214 9642 64.280,00 EUR 
Tabela 4: Število, količina in vrednost razdeljene pomoči v hrani občanom 
 
Hrana iz Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog EU najbolj ogroţenih v skupnosti.  
 
Omenjen ukrep nam je vsekakor v veliko pomoč, saj na ta način manj obremenjujemo občine. Ukrep 
se že peto leto izvaja v Sloveniji. 
V okviru Ukrepa je nacionalno društvo tako prejelo različne vrste izdelkov in sicer testenine, moko, 
zdrob, riž, olje  in mleko. 
Pomoč je prejelo 1207 oseb, ki sodijo v kriterij socialno ogroženih in smo podatke prejeli bodisi iz 
CSD, od Občin, od patronažne službe ali od aktivistov iz terena, torej vsi tisti uporabniki, ki že 
prejemajo pomoč, ki se financira iz občinskih proračunov.  
Vrednost dobrin financiranih iz sredstev EU znaša 33.480,76EUR. 
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UKREP EU Kilogrami hrane EU Vrednost hrane EU 
Leto 2012 21.626 kg 33.480,76  EUR 
Tabela 5: Količina in vrednost razdeljene EU hrane  
 
Občina Število druţin Število oseb 
Velenje 398 850 
Šoštanj 110 258 
Šmartno ob Paki 37 99 
SKUPAJ 545 1207 
Tabela 6: Število družin in oseb prejemanja pomoči v hrani 
 
Ostalo: 
 
V mesecu marcu 2012 je društvo Šaleških likovnikov organiziralo akcijo zbiranja hrane za matere 
samohranilke z več otroki. Tako smo z to hrano, ki smo ji iz naših sredstev dokupili tudi 120 litrov 
mleka pomagali 10 materam.  
 
Skupna ocenjena vrednost razdeljene pomoči v obliki prehrane in praška znaša   97.760,76  
EUR. 
 

C. FINANČNA POMOČ 
 
Socialne stiske so pri družinah, ki redno prejemajo pomoč, postajale vse hujše. 
Dejstvo je, da ljudje iz roba družbe, nimajo toliko socialnih veščin, da bi obvladovali vedno hujše 
pomanjkanje.  
Mi sami  finančne pomoči ne delimo, delijo jo  KO RK in sicer iz lastnih sredstev, delili pa smo tudi 
namenske finančne pomoči, ki so jih različni donatorji preko nas namenili konkretnim družinam 
oziroma posameznikom. 
 
 Višina finančne pomoči Število druţin 
KO RK  -  vse 2.650,00  EUR 1 
KO RK STARO VELENJE 99,80 EUR 1 
KO RK KONOVO 150,00  EUR 1 
OSTALI preko   OZ RK 4.100,00 EUR 4 
SKUPAJ 6.999,80 EUR 7 
Tabela 7: Vrednost razdeljene finančne pomoči KO RK in ostali 
 
 
Še vedno pa se zbirajo denarna sredstva za mater samohranilko s tremi otroki (trojčki), za obnovo 
hiše. Trenutno je na računu 5.882,82 EUR. 
 
 

2. SKRB ZA BOLJŠO KAKOVOST ŢIVLJENJA STAREJŠIH 
 
Program je obsežen in obsega dejavnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju in s pomočjo krajevnih 
organizacij in predanih prostovoljcev. Programi so namenjeni starim, bolnim,osamljenim in invalidnim 
osebam. Najpomembnejše dejavnosti v tem sklopu so: 
- organizacija srečanj starejših, 
- obiskovanje starejših, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, 
- postaje RK, 
- sosedska pomoč – pomoč na domu, 
- ustanavljanje skupin starejših ljudi za samopomoč, 
- zdraviliško letovanje starejših, 
 
Z izvajanjem programov v programskem sklopu »Skrb za boljšo kakovost ţivljenja starih« želimo 
slediti naslednjim ciljem: 
- izboljševati kakovosti življenja starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, 
- zmanjševati socialno izključenost starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, 
- razvijati solidarnost, strpnost in skrb za druge, 
- razvijati medgeneracijsko povezovanje, 
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- seznanjati z dejavniki tveganja ter spodbujanje k zdravemu načinu življenja. 
 
V letu 2012  je bilo na 19. srečanj ostarelih povabljenih 2744 starejših oseb, opravljenih je bilo 1178 
obiskov na domu in domovih ostarelih, na 14 postajah RK so se izvajala predavanja, meritve krvnega 
tlaka, krvnega sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi. 990 osebam je bilo opravljenih 2067 
meritev. 
Preko sosedske pomoči je bilo izvedenih 16 aktivnosti. 
Brezplačno letovanje na Debelem rtiču smo omogočili 4 starostnikom. 
Ocenjena vrednost letovanja znaša 1.400,00  EUR. 
 
 

3.  RANLJIVE SKUPINE 
 
Letovanje socialno ogroţenih otrok in starostnikov 
 
Tudi v letu 2012 smo izvajali program letovanja socialno ogroženih otrok  v Mladinskem zdravilišču in 
letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču. To je oblika tedenskega brezplačnega letovanja, 
ki socialno ogroženim otrokom  omogoča brezskrbne počitnice in oddih, marsikateremu izmed njih pa 
tudi edino možnost oddiha na morju. Letovanje smo omogočili 31 otrokom. 
 
Termin letovanja Število otrok Vrednost letovanja 
27. april    do  2. maj 11 2.750,00 EUR 
25. junij   do   2. julij 10 2.500,00 EUR 
22.  do 29.  december 10 2.500,00 EUR 
SKUPAJ 31 7.750,00 EUR 
Tabela 8: Število otrok iz OŠ na letovanju 
 
Šolske potrebščine 
 
Pomoč ob pričetku šolskega leta je namenjena družinam z šoloobveznimi otroci in nizkimi dohodki. 
Tako smo ob pričetku šolskega leta v sodelovanju s šolskimi svetovalnimi delavkami namenili pomoč 
najbolj potrebnim učencem. 
 
Osnovna šola Št. učencev deleţnih 

pomoči 
Višina razdeljene finančne 

pomoči 
OŠ KAREL DESTOVNIK KAJUH 19 950,00 EUR 
OŠ BRATOV LETONJE 17 850,00 EUR 
OŠ ŠALEK 17 850,00 EUR 
OŠ GUSTAV ŠILIH 17 850,00 EUR 
OŠ MIHA PINTAR TOLEDO 17 850,00 EUR 
OŠ LIVADA 17 850,00 EUR 
OŠ GORICA 17 850,00 EUR 
OŠ ANTON AŠKERC 17 850,00 EUR 
CVIU VELENJE 17 850,00 EUR 
SKUPAJ 155 7.750,00  EUR 
Tabela 9: Razdeljena finančna pomoč za šolske potrebščine 
 
 
Psihosocialna pomoč 
 
Psihosocialna pomoč je pomoč ljudem, ki so v stiski in se zaradi materialne ogroženosti obračajo na 
nas po pomoč. Tako so poleg materialne pomoči v obliki prehrane, praška in oblačil,… deležni tudi 
pomoči v obliki svetovanja  in pomoči pri izpolnjevanju različnih vlog, pisanju prošenj,… Namen teh 
aktivnosti je tudi večja kakovost življenja in preprečevanje njihove socialne izključenosti. 
 
 
III.      PREVENTIVNA  IN  ZDRAVSTVENA  DEJAVNOST  
 
Eden izmed naših pomembnejših ciljev je tudi preventiva in zdravstvena dejavnost, saj je ena izmed 
naših nalog tudi stalno obveščati in ozaveščati prebivalce o pomenu zdravega načina življenja, še 
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zlasti ob tematsko obarvanih dnevih. Program izobraževanj smo prilagodili željam in interesom 
Krajevnih organizacij Rdečega križa ter občanom. S propagandnim materialom smo se vključili v 
akcije boja proti kajenju, alkoholizmu, aids-u, uživanju mamil, varnosti otrok v cestnem prometu. 
 
Dejavnosti v okviru preventivne in zdravstvene vzgoje so bile: 
 
Predavanja na temo: Osteoporoza, alergije,menopavzalne težave, prehladna obolenja, prostata, kaj 
vse lahko povzroča bolečine v nogah, rak prebavil, težave z gibalnim aparatom, nevarne in nenevarne 
kožne spremembe, koža in staranje, glavobol, slabokrvnost, vitamini in minerali, možganska kap, 
bolezni srca in ožilja, ah, ta pozabljivost, ko zaboli v prsih, jetra, krčne žile, bolečina v križu, 
nespečnost, rak rodil, klopi, rak prebavil, osteoporoza, rak dojke, prisluhnimo svojemu telesu, rizični 
dejavniki tveganja (zvišan krvni tlak, maščobe, krvni sladkor). 
 
Meritve krvnega tlaka, holesterola, trigliceridov in krvnega sladkorja. 
 
Ob svetovnem dnevu boja proti Aidsu smo razdeljevali kondome, rdeče pentlje in gradiva. 
Ob različnih pomembnejših, z zdravjem povezanimi dogodki smo šolam oziroma mentorjem pošiljali 
ustrezen zdravstveno-vzgojni material. V teh dnevih smo na različne načine, to je preko medijev in s 
pomočjo propagandnega materiala poskušali ljudi čim bolj seznaniti z zdravim načinom življenja. 
 
V mesecu maju smo organizirali pohod. 
 
 
IV.        OSTALE DEJAVNOSTI 
 
Prostovoljci in mladi 
 
Področja naše dejavnosti se medsebojno prepletajo, in izpeljava vseh teh akcij brez srčnosti 
prostovoljcev in mladih, prav gotovo ne bi bila mogoča. Vemo, da je prostovoljno delo pomembna 
dobrina, ki je velikega javnega pomena, saj pomembno pripomore k večanju kvalitete življenja. Za 
našo organizacijo predstavljajo velik kapital, in tako v veliki meri dopolnjujejo strokovno delo. Vsem 
prostovoljcem  gre iskrena zahvala za opravljeno delo, za trud in čas, ki ga namenjajo za to plemenito 
dejavnost.  
Kot majhno pozornost, smo zato  v mesecu maju  za prostovoljce organizirali strokovno ekskurzijo z 
namenom druženja in izmenjave mnenj in izkušenj. 
 
Teden Rdečega kriţa 
Tokrat  je potekal pod sloganom  »Mladi za boljši svet«. V ta namen smo mentorjem rdečega križa po 
šolah razdelili gradiva za pripravo učnih ur, oziroma delavnic  na to tematiko. 
Prav tako  smo na sedežu OZ RK Velenje pripravili dan odprtih vrat, z željo, da se občanom 
predstavijo dejavnosti, s katerimi se v naši organizaciji ukvarjamo. 
 
Program širjenja znanj o Rdečem kriţu in mednarodnem humanitarnem pravu  
Usmerjen je predvsem v zgodovino Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, v 
njegovo strukturo, poslanstvo, aktivnosti, temeljna načela, v uporabo, zaščito in preprečevanje zlorab 
znaka rdečega križa in v mednarodno humanitarno pravo (MHP). Naš cilj je s temi vsebinami seznaniti 
vse člane odborov in komisij, prostovoljce, obenem pa tudi širšo javnost in predvsem mlade. 
 
Evropska kampanja o varnosti v cestnem prometu 
Sodelovali smo v Evropski kampanji Rdečega križa o varnosti v cestnem prometu, tako smo  v 
začetku šolskega  razdelili po šolah zloženke, plakate in pobarvanke. 
 
Drobtinica 
Tudi Drobtinica, ki smo jo izpeljali v mesecu oktobru na področju vseh treh občin nam je uspela, saj 
smo s pomočjo pekarn in prispevkov občanov zbrali 1.917,76  EUR  in jih namenili otrokom na OŠ na 
našem področju za pokritje stroškov prehrane. Pri delitvi sredstev smo tudi lani upoštevali kriterij, po 
katerem se sredstva, ki so zbrana v posamezni občini, razdelijo otrokom na šolah iz te občine. 
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Osnovna šola Zbran in razdeljen znesek 
OŠ KAREL DESTOVNIK KAJUH 586,25 
OŠ BRATOV LETONJE 254,35 
OŠ ŠALEK 153,88 
OŠ GUSTAV ŠILIH 153,88 
OŠ MIHA PINTAR TOLEDO 153,88 
OŠ LIVADA 153,88 
OŠ GORICA 153,88 
OŠ ANTON AŠKERC 153,88 
CVIU VELENJE 153,88 
SKUPAJ 1.917,76 EUR 
Tabela 10: Razdeljena finančna pomoč v akciji Drobtinica 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Poročilo, ki ste ga prebrali, je zgolj statistična obdelava podatkov. V teh vrsticah je skritih skoraj 
10.000 ur prostovoljnega dela, na tisoče prevoženih in prehojenih kilometrov, tu so skrite solze sočutja 
in mnoge neprespane noči. 
 
Dragi sodelavci-prostovoljci, hvala vam za dobro opravljeno delo, srčnost in prijaznost, ki 
predstavlja veliko bogastvo, ki se ne more meriti v kilometrih, ne v evrih, ne v urah in sočutju, 
ampak po prijateljstvu, iskrenosti, sodelovanju, zaupanju, medsebojni pomoči, ljubezni, 
spoštovanju… 
Hvala tudi vsem strokovnim sodelavcem na RKS za podporo in ţupanom vseh treh občin in 
njihovim sodelavcem za podporo, razumevanje in dobro sodelovanje. Hvala tudi medijem, ki so 
o našem delu poročali in s tem skrbeli za našo večjo prepoznavnost v širšem okolju. 
 
 
          

Darja Lipnikar, l. r.  
sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Velenje 
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POROČILO O DELU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI VELENJE 
ZA LETO 2012 

Na območju Mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko sluţbo sedem prostovoljnih gasilskih društev (v 
nadaljevanju:PGD).  Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik in Poklicna gasilska enota Gorenje 
izvajata gasilsko sluţbo na določenem območju delovanja. Vsi našteti se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline 
(v nadaljevanju: GZ), katere člani so tudi PGD na območju občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.  

Na osnovi sprejete kategorizacija  PGD v MO Velenje (1997) so PGD razvrščena v naslednje kategorije: 
- PGD Velenje   V. kategorija (PGD Velenje ima ustanovljeno poklicno jedro z dvanajstimi zaposlenimi 

gasilci) 
- PGD Šalek   II. kategorija 
- PGD Škale   II. kategorija 
- PGD Pesje   II  kategorija 
- PGD Vinska Gora    II. kategorija 
- PGD Šentilj   I.  kategorija 
- PGD Bevče   I.  kategorija 

 
PGD opravljajo naloge, kot so: gašenje in reševanje v primeru poţarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč 
ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, naloge 
zaščite in reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija 
delovanja gasilskega društva, načrtno izobraţevanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje izvajanja 
zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, nabava in vzdrţevanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 
usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. 

PGD Velenje opravlja še dodatne naloge predvsem alarmiranje ostalih PGD ter naloge v skladu z Uredbo o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč na področju zaščite in reševanja v obliki 
nalog zaščite in reševanja širšega pomena. Te naloge opravlja PGD Velenje na območju treh občin. PGD Velenje ima 
za financiranje poklicnega jedra z MOV podpisano pogodbo. Poklicno jedro PGD opravlja operativne naloge gasilstva 
– gašenje in reševanje ob poţarih, zaščita in reševanje oseb in premoţenja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična 
in druga pomoč ob poţarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge splošne reševalne naloge. V poklicnem jedru 
je bilo v letu 2012 dvanajst zaposlenih, ki delajo v štirih izmenah. 

GZ zdruţuje prostovoljna gasilska društva na območju treh občin: Mestna občina Velenje, občina Šoštanj in občina 
Šmartno ob Paki, ter poklicno gasilsko enoto Gorenje. Vsi navedeni subjekti imajo sklenjeno pogodbo v kateri se 
opredeljuje, da zveza opravlja naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in tako deluje v javnem 
interesu. GZ opravlja organizacijske in strokovne naloge na področju strokovnega izobraţevanja, gasilskih tekmovanj 
mladine,članic, članov in starejših članov, regijskih tekmovanj, usposabljanja članic, usposabljanja starejših članov, 
aktivnosti, ki jih opravlja mladina, popularizacije gasilstva v občini in izven nje, izvajanja nalog, k i so jih nanjo prenesle 
drţava ali občina ter izvajanja drugih organizacijskih in razvojnih nalog gasilstva. Na GZ je zadnja leta zaposlena 
strokovna delavka, kar ima za posledico dobro opravljeno delo, hitro rešene zadeve, urejene evidence in zakonito 
poslovanje. Izvaja se dnevno obveščanje PGD o aktualnih zadevah, predvsem s področja izobraţevanja na nivoju 
Gasilske zveze Slovenije ter področja zakonodaje in sprememb le te. Zaposlitev sofinancirajo vse tri občine. 
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INTERVENCIJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV MO VELENJE V LETU 2012 
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SKUPAJ  

POŢARI 

STANOVANJSKI OBJEKTI 

število interv. 9 1 4 9 1 / 2 26 
vozila 12 1 8 18 3 / 4 46 
št. gasilcev 82 9 37 122 14 / 34 298 

GOSPODARSKA 

POSLOPJA 

število interv. 14 1 / 1 / / 1 17 
vozila 37 2 / 2 / / 2 43 
št. gasilcev 184 12 / 7 / / 12 215 

NARAVNO OKOLJE 

število interv. 19 1 2 7 / 2 1 32 
vozila 24 2 3 9 / 4 1 43 
št. gasilcev 115 19 14 47 / 18 5 218 

PROMETNA SREDSTVA 

število interv. 2 / / / / / / 2 
vozila 3 / / / / / / 3 
št. gasilcev 17 / / / / / / 17 

OSTALI 

POŢARI 

število interv. 32 / / 1 / / 5 38 
vozila 32 / / 1 / / 1 34 
št. gasilcev 108 / / 2 / / 52 162 

TEHNIČNE INTERVENCIJE 

PROMETNE NESREČE 

število interv. 61 / / 1 / / / 62 
vozila 103 / / 1 / / / 104 
št. gasilcev 706 / / 2 / / / 708 

NEVARNE SNOVI 

število interv. 16 / / / / / / 16 
vozila 17 / / / / / / 17 
št. gasilcev 55 / / / / / / 55 

POPLAVE 

število interv. 2 3 3 3 1 2 3 17 
vozila 23 6 8 6 6 4 6 59 
št. gasilcev 111 51 50 46 50 30 40 378 

OSTALA TEH. 

POMOČ 

število interv. 32 1 3 11 / / 5 52 
vozila 37 1 4 12 / / 5 59 
št. gasilcev 180 16 15 43 / / 22 276 

OSTALO 

OSTALO 

število interv. 139 1 / 1 / 1 / 142 
vozila 163 1 / 2 / 2 / 168 
št. gasilcev 601 5 / 9 / 4 / 619 

SKUPAJ VSEH INTERVENCIJ  326 8 12 34 2 4 17 404 
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ZBIRNIK VSEH INTERVENCIJ, KI SO BILE OPRAVLJENE V MO VELENJE ZA LETO 2012 
 

POŢARI TEHNIČNE INT. OSTALO 
SKUPAJ 

št. intervencij 115 št. intervencij 147 št. intervencij 142 št. intervencij 404 

gas. vozila 169 gas. vozila 239 gas. vozila 168 gas. vozila 576 

št. gasilcev 910 št. gasilcev 1417 št. gasilcev 619 št. gasilcev 2946 

 

Nadaljuje se rast intervencij na letni ravni in ponovno je zabeleţena občutna rast le teh. Če so operativne enote PGD 
MOV v letu 2011 skupaj izvedle 283 intervencij, jih je bilo v letu 2012 kar 404, kar je za 121 ali 43 % več. V teh 
zahtevnih, raznolikih, napornih in nevarnih intervencijah je sodelovalo 2946 gasilcev s 576 vozili. Ob tem je 
pomembno izpostaviti, da se trend rasti tehničnih intervencij nadaljuje, predvsem intervencij ob poplavah, plazovih, 
neurjih in podobno. Vse to zahteva dodatna usposabljanja in specialno opremo. 

Najbolj zahtevna in obseţna je bila intervencija ob poplavah 5. 11. 2012, ki je potekala ves teden. Prvi dan je pri 
reševanju sodelovalo 7 prostovoljnih gasilskih društev s 191 gasilci. V naslednjih dneh so gasilske enote pomagale pri 
črpanju vode in pokrivanju plazišč. Dne 6.12.2012 je sodelovalo še 72 gasilcev, 7.12.2012, 14 gasilcev in 8.12.2012, 
10 gasilcev. Gasilci so zelo dobro sodelovali z ostalimi, ki so ta teden pomagali: pripadniki CZ, pogodbenimi podjetji in 
društvi, štabom CZ MOV in Sluţbo za ZIR, ODO in premoţenje MOV. 

Omeniti se mora tudi izvedene intervencije poklicne gasilske enote Gorenje na območju njihovega poţarnega rajona 
tovarne Gorenje, ki jih je bilo 174, v katerih je posredovalo 694 poklicnih gasilcev s 352 vozili. Gasilci prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva Premogovnik so posredovali 3 krat, z 11 vozili in 51 gasilci. 

 

ZBIRNIK PREVOZOV PITNE VODE, KI SO BILI OPRAVLJENI V MO VELENJE ZA LETO 2012 
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PREVOZI 
PITNE 
VODE 

število prevozov 90 / / 50 4 247 48 439 

količina m3 445 / / 250 14,4 1235 120 2.064,4 

št. gasilcev 79 / / 100 8 352 102 641 

 

ZBIRNIK IZOBRAŢEVANJA, KI JE BILO OPRAVLJENO V MO VELENJE ZA LETO 2012 

 

Lani so bili v organizaciji GZ izvedeni 3 tečaji, od tega dva za uporabnika radijskih postaj in eden za vodjo enote.  
Dodatna znanja so se pridobivala na raznih tečajih v izobraţevalnem centru na Igu, kjer potekajo večdnevni tečaji za 
pridobivanje specialističnih znanj, kot so uporabnik dihalnega aparata, tehnični reševalec, reševalec ob nesreči z 
nevarno snovjo, uporabnik motorne ţage, gasilec, ki gasi s pomočjo helikopterja, gasilec, ki gasi notranje poţare in še 
kaj. Skupno število novo usposobljenih gasilcev kaţe na to, da v PGD MOV posvečajo dovolj pozornosti temu 
področju in ob usposabljanju novih gasilcev redno obnavljajo pridobljeno znanje na obnovitvenih tečajih. Seveda 
morajo gasilci temu nameniti veliko sredstev in še več prostega časa. 
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Naziv tečaja / specialnosti 
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NEVARNE SNOVI 1 / / / / / / 1 

RADIJSKE POSTAJE 2 5 3 10 3 6 3 32 

NOSILEC IDA 1 / / / 3 / / 4 

NOSILEC IDA – obnovitveni 6 / 1 5 3 / / 15 

TEHNIČNO REŠEVANJE 3 / / / / / / 3 

Tečaj za gašenje notr. poţarov A 2 / / / / 2 / 4 

INFORMATIKA 2 2 / / / / / 4 

MOTORNA ŢAGA / / 2 / / / / 2 

INŠTRUKTOR 2 / / / / / / 2 

GAŠENJE V NARAVI Z LAHK. LET. 3 2 / 2 / / / 7 

KAMIONSKO AVTODVIGALO 18 / / / / / / 18 

BOLNIČAR / / / 2 / / / 2 

MENTOR MLADINE / / / / / / 2 2 

PREDAVATELJ / / / / 1 / / 1 

ČLAN VIŠJEGA POVELJSTVA - VGČ / / / 1 / / / 1 

VODJA SKUPINE - NGČ / 2 / 1 3 3 2 11 

PRAKTIČNE VAJE IG / / / 4 / / / 4 

SKUPAJ ŠT. GASILCEV: 40 11 6 25 13 11 7 113 

 

Dodati je potrebna redna usposabljanja in taktične vaje, ki jih PGD izvajajo v lastni organizaciji. V letu 2012 so PGD 
izvedla 26 raznih predavanj (krajanom, občanom, šolarjem, zaposlenim), 304 člani PGD pa so odšli na razne 
seminarje, delavnice, posvete, kot na primer na  delavnico za delo z mediji, delavnico za gašenje objektov s sončnimi 
elektrarnami, delavnico o blagajniškem poslovanju in podobno. PGD so v letu 2012 izvedla še 17 operativno taktičnih 
vaj. 
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PREVERJANJE - ALARMIRANJE PGD V LETU 2012 

Z namenom preverjanja odzivnih časov intervencijskih enot ter preverjanja sistema izvozov intervencijskih vozil v 
primeru poţara, naravne ali druge nesreče, je štab CZ MOV v skladu s sklepom Ţupana MOV Bojana Kontiča z dne 
27.9.2012 izvedel nenapovedano alarmiranje operativnih gasilski enot v MOV. Poleg tega se je s tem preverjala 
operativna usposobljenost in pripravljenost skupnega delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč, predvsem 
operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v MOV. Preverili so se še postopki obveščanja in alarmiranja na lokalni 
ravni. Vaja se je pričela z zahtevo vodje vaje preko telefona ali osebno neposredno deţurnemu PGD Velenje po 
aktiviranju gasilskih enot PGD Škale, PGD Šalek in PGD Pesje v petek 5.10.2012 ob 9:35 uri. Deţurni PGD Velenje je 
aktiviral sirene vseh naštetih PGD in na ReCO Celje podal zahtevo po aktiviranju pozivnikov vseh naštetih enot. 
Aktiviranje vseh treh PGD so spremljale tri komisije sestavljene iz dveh članov, navedenih v sklepu o pripravi in 
izvedbi vaje. Komisije so merile čase in jih beleţile v povezavi z aktivnostmi PGD. Komisije so potek vaje tudi 
fotodokumentirale. Malo kasneje je ReCO po pomoti aktiviral še PGD Velenje. Operativni člani so se kljub temu 
primerno odzvali. 

Drugi del vaje smo izvedli v ponedeljek 8.10.2012 ob 10:30 z zahtevkom vodje vaje deţurnemu PGD Velenje po 
aktiviranju PGD Vinska Gora, PGD Bevče in PGD Šentilj. Ostali postopki so bili podobni kot v prvem delu. Vse enote 
so o svojih izvozih poročale deţurnemu v PGD Velenje, ki je beleţil aktivnosti. Po izvozih je vodja vaje zahteval preklic 
izvoza in vrnitev v dom. Komisija je vsako enoto postrojila in v nekaj besedah predstavila sklep ţupana in sam namen 
vaje. Sodelujočim enotam  se je prebralo čase in aktivnosti med vajo. V vaji so sodelovale vse gasilske enote v MOV 
in sicer: PGD Velenje, PGD Šalek, PGD Pesje, PGD Škale, PGD Vinska Gora, PGD Šentilj in PGD Bevče. V skladu z 
navodili o javnem alarmiranju je bilo urejeno obveščanje občanov preko javnih medijev (Radio Velenje, lokalna in 
regionalna televizija VTV, časopisi). Obveščanje javnosti se je pričelo ob alarmiranju posameznih enot.  

Čas aktiviranja Enota 

 

Aktivnost 
št. 

gasilcev Št. vozil 

5.10.2012, 9:31 PGD VELENJE 15 
 

- gasilci niso izvozili, saj komisija ni dala smeri izvoza, 
ker je prišlo do napake pri aktiviranju 

5.10.2012, 9:35 PGD PESJE 11 2 - izvoz dveh vozil v četrti minuti (GVC 16/25 in GV1) 

5.10.2012, 9:35 PGD ŠAEK 10 1 
- izvoz prvega vozila v tretji minuti (GVC 16/25) 

- drugo vozilo ni izvozilo 

5.10.2012, 9:35 PGD ŠKALE 12 3 

- izvoz prvega in drugega vozila v tretji minuti (GVM1, 
GVC 24/50) 

- izvoz tretjega vozila v četrti minuti (GVC 16/25) 

8.10.2012, 10:30 PGD ŠENTILJ 12 2 
- izvoz prvega vozila v peti minuti (GVC 16/25) 

- izvoz drugega vozila v šesti minuti (GV1) 

8.10.2012, 10:30 PGD VINSKA GORA 9 2 
- izvoz prvega vozila v tretji minuti (GVC 24/50) 

- drugo vozilo izvozilo v četrti minuti (GVM1) 

8.10.2012, 10:30 PGD BEVČE 13 3 

- izvoz prvega vozila v četrti minuti (GVV1) 

- drugo vozilo izvozilo v peti minuti (GV1) 

- tretje vozilo izvozilo v šesti minuti (GVM1) 
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Komisija je med izvedbo vaje ugotovila, da so odzivni časi dobri in kljub dopoldanskemu času je število gasilcev 
primerno, prav tako število voznikov tovornih vozil. Javljanje izvozov deţurnemu PGD Velenje je bilo ustrezno, 
opremljenost gasilcev z osebno opremo tudi ustrezna. Celoten sistem alarmiranja, ki ga vzdrţuje MOV je dobro 
deloval, razen ene sirene v Šentilju. 
 

 
DELO Z GASILSKO MLADINO V LETU 2012 

 
Delo z mladino je osnova za razvoj gasilskih organizacij na splošno. Zato poskuša Mladinska komisija GZ letno 
pripraviti številne dogodke in tekmovanja s ciljem druţenja, zabave, tekmovanja in razvijanja medsebojnih odnosov. V 
letu 2012 je bilo za mlade pripravljenih 5 različnih aktivnosti: 

- orientacija gasilske mladine (6 društev iz MOV), 

- kviz v Škalah (6 društev iz MOV), 

- letovanje v Savudriji (4 društva iz MOV), 

- bronasta preventivna značka za mlade (4 društva iz MOV), 

- tekmovanje pionirjev za Pokal Zlate Pike  (6 društev iz MOV). 

V pomladanskem času so vsa društva sodelovala na gasilskih tekmovanjih, največ na tekmovanju zveze v Šmartnem 
ob Paki ter na pokalnem tekmovanju SŠ regije. V skupnem seštevku štirih tekem lige regije so med pionirkami pionirke 
PGD Škale osvojile 2. mesto, mladinci Šentilja 2. mesto in mladinke Škale 2. mesto. V skupnem ocenjevanju dela z 
mladimi po društvih v celotni GZ je prvo mesto osvojilo PGD Škale. Mladi gasilci iz MOV so pomagali tudi pri izvedbi 
drţavnega gasilskega tekmovanja. 

 

DRŢAVNO GASILSKO TEKMOVANJE 

 

V soboto, 26. maja 2012, je na stadionu NK Rudar v Velenju pod častnim pokroviteljstvom dr. Danila Türka, 
predsednika Republike Slovenije potekalo drţavno gasilsko tekmovanje članic, članov, starejših gasilk in starejših 
gasilcev. Skupaj je nastopilo 298 enot oz. skoraj 3000 gasilk in gasilcev. Tekmovanje si je med drugimi ogledal Aleš 
Hojs, minister za obrambo, na svečanem zaključku tekmovanja ob 16. uri pa so pred uradno razglasitvijo rezultatov in 
podelitvijo medalj in pokalov najboljšim enotam navzočim spregovorili Bojan Kontič, ţupan Mestne občine Velenje, 
Anton Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije, in dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije. Pri pripravah in 
postavitvah opreme dan pred tekmovanjem so sodelovala vsa društva iz MOV. Prisotnih je bilo pribl. 60 gasilcev. Na 
dan tekmovanja je bilo v izvedbo vključenih 78 gasilcev in gasilk. Dan po tekmovanju pa je sodelovalo 42 gasilcev.  

Veteranke PGD Šalek so postale drţavne prvakinje, za kar jim ponovno čestitamo. 

 

FINANCIRANJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V MO VELENJE 

 

Prostovoljna gasilska društva v MO Velenje se financirajo iz sredstev proračuna in lastno ustvarjenih sredstev. Iz 
proračuna MO Velenje se finančna sredstva nakazujejo po dvanajstinah. Višina finančnih sredstev se določi letno 
glede na rezultate ocenjevanja PGD v MOV, pri čemer je 70% zneska dvanajstin določen glede na kategorijo PGD, 
30% pa se razdeli glede na število osvojenih točk na ocenjevanju. Ocenjevanje PGD v MOV za leto 2012 je bilo 
izvedeno v skladu s Pravilnikom o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestno občini 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 03/2009) in sicer glede na kriterije operativna pripravljenost, 
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vzdrţevanje opreme, vozil, orodišč, operativno taktične vaje, izobraţevanje, tekmovanje, ostalo/operativa ter 
društvena dejavnost 

Komisija je ocenjevala PGD od 14.1.2012 do 21.1.2012. PGD so zbrala naslednja števila točk: 

1. PGD VELENJE  516 točk 
2. PGD VINSKA GORA   499 točk 
3. PGD ŠKALE  407 točk 
4. PGD BEVČE  406 točk 
5. PGD ŠALEK  379 točk 
6. PGD PESJE   348 točk 
7. PGD ŠENTILJ   320 točk 

 

Skupni podatki po ocenjevanju: 

 Skupno število (7 PGD) 2012 Povprečno na en PGD 

Število intervencij:  404 57,7 

Število vaj: 17 2,4 

Število ekip na tekmovanjih: 46 6,5 

Udeleţba na seminarjih, delavnicah: 304 43,4 

Število izvedenih predavanj: 26 3,7 

Število udeleţencev na tečajih: 113 16,1 

 

FINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME ZA VSA PGD MOV 

 

Za vsa društva se je v letu 2012 ponovno nabavila gasilsko reševalna oprema. Tokrat se je po dogovoru vseh PGD 
odkupila oprema, ki se je uporabljala na drţavnem gasilskem tekmovanju (cevi, armature, cevne obveze…). Dodatno 
se je kupila motorna črpalka tipa Magirus, ki je shranjena v PGD Velenje. 

Višina sredstev na PGD je bila določena glede na kategorijo PGD in višino sredstev MOV namenjenih za to 
(20.958,44): 

PGD Bevče 615,15 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Šentilj 615,15 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Škale 943,23 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Šalek 943,23 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Pesje 943,23 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Vinska Gora 943,23 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Velenje 12.760,56 € sofinanciranje nakupa opreme in nakupa motorne brizgalne, ki je shranjena v PGD 
Velenje 

3.194,66 nakup dveh potopnih črpalk, ki sta shranjeni v PGD Velenje. 

Pri naštetih črpalkah gre za skupno opremo, ki je v vsakem trenutku na voljo vsem PGD v MOV. 
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INVESTICIJE - SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH VOZIL V LETU 2012 

 

V letu 2012 je bilo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil iz sredstev proračuna namenjenih 255.000,00 €, ki so se 
porabila za nabavo novega vozila TRV2-D za PGD Velenje.  
 

INVESTICIJE - SOFINANCIRANJE ADAPTACIJE GASILSKIH DOMOV V LETU 2012 

 

V letu 2012 je bilo za sofinanciranje obnove gasilskih domov iz sredstev proračuna namenjenih 29.994,80 €: 
PGD Vinska Gora 16.000,00 € sofinanciranje izdelave izolacijske fasade 

PGD Bevče 3.294,80 € sofinanciranje obnove ogrevalnega sistema 

PGD Šalek 4.700,00 € sofinanciranje podstrešja in muzejske sobe 

PGD Pesje 6.000,00 € sofinanciranje menjave stavbnega pohištva 

 

VZDRŢEVANJE IN POPRAVILO GASILSKIH VOZIL 

 

V letu 2012 je bilo za sofinanciranje vzdrţevanja in popravila gasilskih vozil iz sredstev proračuna namenjenih 
3.318,40 €: 

PGD Velenje 2,318,40 € sofinanciranje rednega letnega servisa avtolestve ALK 37  

PGD Škale 1.000,00 € sofinanciranje popravila vozila GVM1 

 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

so opredeljeni v Pravilniku o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur.l. RS, št. 65/2007 in 
80/2008). Zdravstveni pregled se za operativne gasilce, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne 
dihalne aparate, opravlja vsako tretje leto.  

V letu 2012 je bilo za sofinanciranje zdravniških pregledov za operativne gasilce namenjenih 5.000,02 €. Višina 
sredstev na PGD je bila določena glede na kategorijo PGD in višino sredstev MOV namenjenih za to: 

PGD Bevče 421,35 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Šentilj 421,35 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Škale 646,07 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Šalek 646,07 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Pesje 646,07 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Vinska Gora 646,07 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Velenje 1.573,04 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

 



3. junij 2013 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 22/ stran 9�

           21. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

OSTALO 

 

V letu 2012 smo podprli tekmovanje pionirk in pionirjev za pokal mesta Velenje v organizaciji PGD Velenje (200,00 €) 
ter tekmovanje PGD Šalek v spomin na Rafaela Gorška (200,00 €). Podprli smo tudi 26. srečanje gasilk GZ Šaleške 
doline in srečanje gasilskih veteranov (300,00 €). Finančno smo podprli praznovanje 60 letnice PGD Bevče (200,00 €) 
in 80 letnico PGD Šentilj (250,00 €). Vse skupaj v vrednosti 1.150,00. 

V letu 2012 smo izvedli redni kontrolni pregled in dezinfekcijo vseh gasilskih vozil s cisterno, za kar smo namenili 
624,21€. 

Kupili smo 8 motornih ţag za vsa PGD MOV, v vrednosti 5.023,20 €. 

Ponovno smo sklenili skupno zavarovanje odgovornosti operativnih gasilcev vseh PGD v MOV, za kar smo namenili 
171,05 €. Zavarovanje je za vsa društva sklenilo PGD Velenje. 
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LETNO POROČILO 
JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL VELENJE 

ZA LETO 2012

1. UVOD
Na Festivalu Velenje si bomo leto 2012 zagotovo zapomnili kot 
leto kulturni presežkov. Velenje je bilo v tem letu del prestižnega 
projekta Evropska prestolnica kulture 2012, ki je močno 
zaznamoval dogajanje v našem mestu in postregel z vrsto novih, 
nadgrajenih ali pa obujenih kulturnih produktov. Na Festivalu 
Velenje smo ponosni, da smo sooblikovali to uspešno zgodbo 
našega mesta. In veseli, da so se s projektom poistovetili tudi 
naši meščani in meščanke, ki so začutili okrepljeno kulturno 
sceno in se vanjo vključili bodisi kot ustvarjalci ali obiskovalci 
številnih dogodkov, ki smo jih prirejali skozi vse leto. 
Področje, ki smo ga v tem letu v našem zavodu najbolj okrepili, 
je lastna produkcija. Pripravili smo vrsto premier z različnih 
umetniških področij. Ponosni smo na produkcijo našega 
muzikala Aladin, na plesne in lutkovne predstave za najmlajše, 
na koprodukcijske projekte z društvi, vrtcem, šolami ter drugimi 
javnimi zavodi. Verjamemo, da bo okrepljena kulturna mreža 
tudi v prihodnje prinašala pozitivno sinergijo, ki jo bodo čutili vsi 
naši uporabniki. 
Veliko uspešnih projektov je zaznamovalo leto 2012, med njimi 
velja zagotovo izpostaviti največji slovenski otroški produkt 
– Pikin festival, bogate Poletne kulturne prireditve, veličasten 
koprodukcijski projekt Carmina Burana, pa tudi druge manjše, 
a izjemno kvalitetne dogodke, ki so se odvijali na različnih 
prizoriščih našega mesta. Skoraj ni bilo dneva v letu 2012, 
ko ne bi pripravili ali pa sodelovali pri organizaciji kakšnega 
dogodka, za kar gre vsem sodelavcem in sodelavkam res 
iskrena zahvala. 
Tudi druga področja našega dela (kino, sejemski dogodki, 
projekti kulturne vzgoje, promocija, koprodukcijski projekti 
…) so bila v letu 2012 uspešna in ob podpori Mestne občine 
Velenje smo uspeli izvedli začrtane aktivnosti. Nerealizirana je 
ostala le obnova male dvorane kulturnega doma, ki pa se bo 
predvidoma zgodila v letu 2013.
Za nami je torej izjemno delovno, a tudi uspešno leto. Vse 
pozitivne učinke projekta EPK bomo skušali vtkati v načrtovanje 
prihodnih kulturnih produktov ter spodbujati pozitivno 
ustvarjalnost, ki je v našem mestu ne manjka.

2. VSEBINA DELA V LETU 2012
2. 1. ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN DOGODKOV V LETU 
2012
2. 1. 1. STATISTIKA LETA 2012
Festival Velenje je v letu 2012 v Velenju samostojni pripravil 
in izvedel oziroma bil koproducent pri kar 203 dogodkih /leto 
prej 149 dogodkov/, ki jih je obiskalo 59.530 obiskovalcev /leto 
prej 44.243 obiskovalcev/. Skupaj s partnerji smo organizirali 
največji slovenski dogodek za otroke – Pikin festival, ki ga 
je po naši oceni obiskalo 100.000 ljudi. V kinu smo na 652 
predstavah zabeležili 17.042 obiskovalcev. Sodelovali smo 
še pri organizaciji 92 dogodkov drugih organizatorjev, ki jih je 
obiskalo 28.692 obiskovalcev. Poleg tega pa smo v letu 2012 
organizirali še 50 različnih dogodkov izven Velenja.

Če strnemo vse skupaj - to pomeni, da smo organizirali 
ali tako ali drugače sodelovali kar na 988 dogodkih (ob tem 
izpostavljamo, da je Pikin festival štet le kot 1 dogodek) /
leto prej 749 dogodkov/, ki se jih je udeležilo 205.296 ljudi 
(obiskovalci v drugih krajih niso šteti v statistikah) /leto prej 
188.823 obiskovalcev/.

2. 1. 2. PROJEKT EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 
2012
V letu 2012 je delo javnega zavoda Festival Velenje zagotovo 
najbolj zaznamoval projekt Evropska prestolnica kulture 2012 - 
največji kulturniški projekt v zgodovini Slovenije, ki je nadgradil 
kulturno sceno tudi v našem mestu. Velenjčani smo se v skupni 
EPK zgodbi leta 2012 predstavili s 24 kulturno-umetniškimi 
programi oziroma projekti (ter nekaterimi mrežnimi programi), ki 
so tvorili reprezentativno celoto ustvarjalnih potencialov našega 
okolja. Pri kar devetih od teh 24 projektov je bil producent 
Festival Velenje.

Vloga Festivala Velenje v projektu EPK
V EPK zgodbi je Festival Velenje, ki je bil že v letu 2009 s strani 
ustanoviteljice MOV imenovan za programsko koordinacijo 
projekta EPK za Velenje, odigral pomembno vlogo. Kakor 
tudi vsi drugi producenti in posamezniki, ki so soustvarjali ta 
projekt! Številne uspešne zgodbe, okrepljeni kulturni produkti, 
utrjena kulturna mreža mesta, nove produkcije, stkane močne 
vezi med producenti in ustvarjalci, nov kreativni zalet – vse to 
priča, da smo se v Velenju pravilno odločili, ko smo se pridružili 
še petim slovenskim občinam, ki smo se skupaj podale v ta 
zahteven projekt. 
Festival Velenje je bil v letu 2012 programski povezovalec 
velenjske EPK zgodbe in pod našim okriljem je v vili Bianci 
delovala pisarna Evropske prestolnice kulture, ki  je predstavljala 
vezni člen med ustvarjalci projekta, občinsko upravo in javnim 
zavodom Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. V njej 
sta zelo uspešno delovala naša dva sodelavca – Peter Groznik, 
ki je vodil projekt, in koordinatorka Ana Godec. 
Festival Velenje je vse leto skrbel tudi za promocijo celotnega 
EPK projekta, izdal več promocijski tiskovin, pomagal 
producentom pri navezovanju stikov z mediji in strokovnimi 
javnostmi, sprejemal tuje in domače novinarje in jim predstavljal 
kulturno ponudbo mesta, predstavljal kulturne produkte mesta 
na več dogodkih po Sloveniji in tudi v tujini, pripravljal novinarske 
konference, sodeloval s producenti iz drugih partnerskih mest 
projekta … 
V našem zavodu smo – v sodelovanju z MOV – zasnovali in 
izvedli tudi otvoritveno svečanost projekta EPK v Velenju (21. 
januar 2012: dopoldansko dogajanje v središču mesta ter 
večerna svečanost v kulturnem domu) kakor tudi zaključni 
dogodek velenjskega EPK projekta (22. januar 2013). Ob koncu 
projekta smo vseh 24 zgodb Evropske prestolnice kulture ujeli 
tudi v filmski zapis (avtor Tomo Čonkaš; producenta Festival 
Velenje in MOV), in izdali pregledno knjigo vseh EPK dogajanj 
v Velenju. Na spoznanjih, izkušnjah in primerih dobre prakse 
projekta EPK bo temeljil tudi nov lokali program kulture 2013-
2020 v Velenju, v pripravo katerega se bomo aktivno vključili.

Festival Velenje kot producent osmih projektov v letu 2012
V letu 2012 je bil Festival Velenje producent kar osmih EPK 
projektov. 
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Med njimi sta dve festivalski platformi, ki smo jih s sodelovanjem 
v projektu EPK v letih 2010, 2011 in 2012 bistveno nadgradili 
(Poletne kulturne prireditve in Pikin festival – ta dva projekta 
sta v poročilu predstavljena posebej). Šest EPK projektov (Max 
klub jazz festival, Carmina Burana, Velika forma – človeška 
podoba, Šaleški študentski oktet v mestu, Evropa pleše in Bela 
tehnika – črna magija) pa so kreativno zasnovali posamezniki, 
po uspešni predstavitvi na dnevih odprtih vrat pa je vlogo 
producenta prevzel Festival Velenje. Ponosni smo, da smo 
vseh osem projektov uspešno izpeljali in da je občinstvo 
prepoznalo in dobro sprejelo nadgrajeno in še kvalitetnejše 
kulturno dogajanje v mestu.

Festival Velenje je v letu 2012 podpisal koprodukcijske pogodbe 
za omenjenih osem projektov tako z Mestno občino Velenje kot 
Javnim zavodom Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. 
JZ Maribor se je v pogodbah zavezal k financiranju omenjenih 
projektov v skupni vrednosti 306.500 EUR (155.000 EUR 
za Pikin festival, 65.000 EUR za Poletne kulturne prireditve, 
40.000 EUR za projekt Evropa pleše, 20.000 EUR za projekt 
Bela tehnika – črna magija, 15.000 EUR za projekt Carmina 
Burana, 6.500 EUR za Max klub jazz festival, 2.500 EUR za 
projekt Šaleški študentski oktet v mestu in 2.500 EUR za projekt 
Velika forma – človeška podoba). Prav takšne so bile tudi 
finančne pogodbene obveznosti MOV.JZ Maribor je v letu 2012 
sofinanciral tudi otvoritvene svečanosti v vsakem od partnerskih 
mest v vrednosti 10.000 EUR – producent velenjske otvoritve je 
bil festival Velenje. 
a) Max klub jazz festival
Projekt je bil izveden med 7. in 23. marcem 2012. Na sedmih 
večerih vrhunskega jazza smo lahko v lokalu Max prisluhnili 
izjemnim glasbenikom iz petih držav (Slovenije, Italije, Srbije, 
Avstrije in ZDA), že pred začetkom festivala pa smo pripravili 
uvodni koncert jazza na ploščadi pred kulturnim domom. Tako 
smo bili priča osmim kvalitetnim koncertom, ki so bili dobro 
obiskani. Jazz festival je programsko oblikoval domačin Jure 
Pukl, festival pa je postal del projekta EPK na pobudo Marka 
Kolška, ki je z jazz festivali v Velenju začel že v devetdesetih. 
Na festivalu so se predstavili: Robert Jukič “Operation Charlie” 
(SLO / ITA); Doug Johnson Trio feat. Jure Pukl (USA/SLO/AUT); 
Grašič-Chicco-Pukl-Curtis (SLO/USA); Vid Jamnik kvartet feat. 
Mirna Bogdanovič (SLO/SRB); Kaja Draksler’s Bad Boosh 
Band (SLO/ITA); Jaka Kopač – Igor Matkovič “project” (SLO/
SRB); Mike Sponza Blues Band feat. Primož Grašič (SLO/ITA). 
Uspešna zgodba jazz festivala se bo v Velenju ob sodelovanju 
Max kluba, Mestne občine Velenje in Festivala Velenje 
nadaljevala tudi v letu 2013.
b) ŠŠO v mestu 
Mladi nadarjeni pevci iz Šaleške doline so se pred leti povezali v 
Šaleški študentski oktet, ki je sooblikoval tudi eno od velenjskih 
EPK zgodb.  Zasedba si je v »epekajevskem« letu zamislila in 
pripravila svež projekt »flash mobe« (naključna zgodba z ulice 
kot presenečenje za mimoidoče), ki je na YouTubu v mesecu dni 
zabeležil več kot 75.000 ogledov. Oktet je posnetek premierno 
objavil na koncertu v atriju Velenjskega gradu 15. junija 2012, 
zaradi izjemnega zanimanja za koncert smo dva dni kasneje 
pripravili še ponovitev projekta. 
c) Carmina Burana
Projekt, ki si ga je idejno in vsebinsko zamislil glasbenik Dejan 
Tamše, je bil zagotovo eden od presežkov celotne velenjske 
EPK produkcije. 

V znanem delu Carla Orffa Carmina Burana, ki se je na Titovem 
trgu zgodil 28. junija, je sodelovalo kar 150 ustvarjalcev, 
ki so začarali več kot 2.500 glavo množico, ki se je zbrala 
na prizorišču. Organizatorji smo bili presenečeni nad tako 
množičnim obiskom, še bolj pa nad tem, da je množica ljudi več 
kot uro trajajoči projekt spremljala v čisti tišini. V tem glasbeno-
scenskem spektaklu so pod taktirko priznane slovenske 
zborovodkinje Martine Batič nastopili: Nina Dominko (sopran), 
Tomaž Kovačič (bariton), Marjan Trček (tenor), Kristina Arnič 
in Tjaša Šketako (klavir), Slovenski tolkalni projekt (v zasedbi 
Franci Krevh, Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, 
Davor Plamberger, Damir Korošec in Dejan Tamše), Slovenski 
komorni zbor, Mešani pevski zbor Gorenje, Komorni zbor 
Limbar ter Otroški in mladinski pevski zbor Glasbene šole 
Velenje. Video projekcijo je pripravil domačin Stane Špegel. 
Organizatorji smo projekt upravičeno poimenovali glasbeno-
scenski spektakel.
d) Velika forma – človeška podoba
Ljubiteljska kultura je v letu EPK prav tako odigrala zelo 
pomembno vlogo. Ustvarjalni članice in člani skupine Gambatte, 
ki deluje v Društvu šaleških likovnikov, so za leto 2012 pripravili 
zanimiv projekt medgeneracijskega sodelovanja, ki je vse 
generacije na različne načine povezoval z ustvarjanjem v 
glini. Skupina je vse leto sodelovala tako s šolskimi otroki kot 
z varovanci domov za starejše. 28. junija smo na terasi vile 
Biance pripravili odprtje razstave figur iz gline v človeški podobi, 
ki so navdušile obiskovalce. Ker je razstava na prostem, si jo je 
ogledalo več kot 10.000 obiskovalcev vile.
e) Evropa pleše
Velenjčani smo se radi spominjali plesnih tekmovanj Evropa 
pleše, ki so v osemdesetih letih postavila Velenje na plesni 
zemljevid Evrope. Prav projekt Evropska prestolnica kulture 
je bil priložnost, da to blagovno znamko ponovno obudimo. 
Festival Velenje je skupaj s Vereno in Dragom Šulekom, ki 
sta bila glavna akterja tega projekta, pripravil nepozaben 
plesni dogodek, ki se je v Rdeči dvorani v Velenju zgodil 
20. oktobra 2012. Na evropskem prvenstvu v standardnih in 
latinskoameriških plesih se je pomerilo 60 plesnih parov iz 19 
držav. Pri tem jih je spodbujalo skoraj 1.200 gledalcev, ki so 
prišli v Velenju iz vse Slovenije in mnogi tudi iz tujine. Velenje 
je bilo ta večer prava evropska prestolnica plesa. Organizacija 
prvenstva je bila velik zalogaj, a hkrati tudi izjemno dobra 
izkušnja. Predstavniki svetovne plesne zveze so zagotovili, da 
tako dobro organiziranega plesnega prvenstva še ni bilo, kar je 
za nas posebna čast. 
f) Bela tehnika – črna magija
Večmedijski projekt Bela tehnika – črna magija je umetniško 
zasnoval slovenski režiser Vlado G. Repnik. Projekt se ukvarja 
z raziskovanjem kulturnega prostora, ki ga v največji meri 
definirata proizvodnja električne energije in visoko tehnoloških 
gospodinjskih aparatov. Elektrika s svojo sposobnostjo 
poganjanja strojev in prenašanja informacij - ter na njeni 
osnovi proizvedeni in delujoči gospodinjski aparati - skupaj 
predstavljajo podstat načina življenja moderne civilizacije. 
Kulturno-umetniška produkcija projekta je bila javnosti 
predstavljena 24. novembra 2012. Na odru velenjskega doma 
kulture se je z uprizoritvijo intermedijskega performansa sklenil 
sklop raznorodnih umetniških raziskovanj, ki so nas popeljala 
skozi celoto povezanih zvočnih in avdio vizualnih vtisov. 
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Dva naša največja projekta v sklopu Evropske prestolnice 
kulture 2012 - Pikin festival in Poletne kulturne prireditve 
– sta predstavljena v poročilu posebej, saj gre za festivalski 
platformi, ki sta bili s sredstvi EPK nadgrajeni, sicer pa sta del 
letne dejavnosti Festivala Velenje.

2.1.3.  POLETNE KULTURNE PRIREDITVE   
V letu 2012 smo lahko Velenjčanke in Velenjčani, pa tudi 
obiskovalci mesta in turisti, uživali v izjemno pestrem kulturnem 
poletju. Festival Velenje je v dobrih dveh mesecih pripravil kar 
59 različnih dogodkov, ki jih je obiskalo kar 14.466 obiskovalcev 
(kar je skoraj 13 % več kot v preteklem letu). Poletne kulturne 
prireditve so bile že tretjo leto zapored podprte s sredstvi 
projekta Evropska prestolnica kulture (v letu 2012 s strani 
Javnega zavoda EPK Maribor v višini 65.000 EUR), v letu 2012 
pa so dosegle vrhunec – tako po število pripravljenih dogodkov, 
kvaliteti le-teh kot tudi po številu obiskovalcev. Organizatorji 
smo veseli, da so na naše dogodke prihajali z različnih delov 
Slovenije in da je bilo med njimi tudi veliko tujcev, ki so preživljali 
dopustniške dneve v bližini našega mesta. 
Poletne kulturne prireditve so bile tokrat pripravljene že 28. 
zapored (Velenje je bilo eno prvih slovenskih mest, ki je pred 
28 leti začelo z izvajanjem poletnega festivala). Program je bil 
oblikovan v več sklopov, večina dogodkov se je odvijala na 
prostem. Zaradi slabega vremena smo morali odpovedati dva 
dogodka, ves ostali najavljen program pa je bil uspešno izpeljan. 
Tudi v letu 2012 je bila večina poletnih dogajanj za obiskovalce 
brezplačnih in tako smo lahko kulturne dogodke zagotovili 
najširšemu krogu občinstva. V letu 2012 smo poleg običajnih 
prizorišč dogodke umeščali tudi na druge lokacije (odlično je 
bil sprejet koncert dive Josipe Lisac na vrtu vile Herberstein), 
seveda pa smo ostali zvesti čudovitemu ambientu Velenjskega 
gradu, terasi vile Bianka, največ dogodkov pa smo pripravili v 
središču mesta ob kulturnem domu. Tu je to poletje lepo zaživel 
tudi »Oder pod magnolijami«, ki ga je uredil najemnik lokala.
V letu 2012 smo si lahko – skladno s prijavo na projekt EPK 
- privoščili tudi več gostovanj iz drugih držav. Tako so se v tem 
poletju poleg slovenskih izvajalcev pri nas predstavili umetniki 
iz Rusije, Grčije, Češke, Portugalske, Hrvaške, Združenih 
držav Amerike, Velike Britanije, Avstrije, Italije in Nizozemske, 
ki so pomagali sooblikovati program EPK. 
Med vsemi dogodki je bilo največ glasbenih in med njimi 
velja zagotovo izpostaviti koncerta Massima Saviča in Josipe 
Lisac - če začnemo s popularno. Med dogodki resne glasbe 
je obiskovalce navdušila grško-slovenska zasedba Pegasus, 
duet harf ter portugalski kitarist Pedro Rodrigez. Izjemno dobro 
je bila obiskana tudi italijanska artistična poulična predstava 
Circopitanga …
Bogat je bil tudi poletni sklop dogajanj za otroke – vse poletne 
torke so lahko otroci preživljali na Torkovih igrarijah, kjer so 
slikali, kiparili, spoznavali gledališki oder in ljudsko izročilo …, 
sobotne dopoldneve pa smo namenjali kvalitetnim družinskim 
predstavam na prostem, med njimi je obiskovalce še posebej 
navdušila predstava Naočnik in Očalnik. V sredini avgusta smo 
pri Pikini vili ob Velenjskem jezeru pripravili dve celodnevni 
družinski prireditvi Poletje pri vili Čira-Čara, skupaj z MOV pa 
preko počitniškega dela zagotovili, da se je ob vili vsak dan 
odvijal poletni animacijski program za otroke.   
V tem poletju je bilo tudi vreme prijazno in tako smo lahko izvedli 
prav vse načrtovane poletne filmske projekcije na prostem, ki 
so bile odlično obiskane.

Tokrat smo prvič brez našega nekdanjega sodelavca Marjana 
Marinška izpeljali tudi citrarski festival, ki nam ga je pomagal 
sooblikovati Peter Napret. Festival je tri večere potekal v 
dvorani vile Bianca. Poleti 2012 smo festival prvič razširili še 
v Zgornjo Savinjsko dolino – Center Rinka je v Solčavi priredil 
vseslovensko srečanje citrarjev. 
V letu 2012 smo lahko nekoliko več sredstev namenili tudi 
promociji festivala in občani so bili z informiranjem o dogajanjih 
v mestu zadovoljni. Poleg knjižice poletnih dogajanj v mestu 
smo v tem poletju pripravili tudi zgibanko za vsa gospodinjstva 
v naši občini, več smo oglaševali na gigant in supreme oglasnih 
površinah v mestu, skrbeli smo, da smo se redno pojavljali tako 
v lokalnih kot tudi regionalnih in nacionalnih medijih, med njimi 
velja izpostaviti oddajo Poletna scena na TV Slovenija, kjer so 
o naših večjih dogodkih redno pripravljali reportaže in javljanja 
iz Velenja.
Poletje je po našem mnenju res obarvalo sonce kulture, za kar 
gre zahvala predvsem projektu Evropska prestolnica kulture in 
Mestni občini Velenje, ki sta omogočila oplemenitenje že tudi 
sicer bogatega poletnega kulturnega dogajanja v mestu. 

2. 1. 4. PIKIN FESTIVAL
23. Pikin festival bo verjetno ostal v spominu vseh obiskovalcev, 
organizatorjev in sodelujočih kot festival izjemne energije in 
bogate produkcije. Projekt Evropska prestolnica kulture je že 
od leta 2010 naprej omogočal vsebinsko in kakovostno krepitev 
festivalske platforme, ki smo ji v Velenju v teh letih dodajali vrsto 
spremljevalnih kulturnih produktov za otroke in mlade.
V letu 2012 Pikin festival tako ni bil zgolj festivalski teden (ki 
je letos sicer potekal med 16. in 22. septembrom), ampak 
celoletna serija različnih aktivnosti, produkcij in dogajanj za 
otroke, ki smo jih razvijali v našem mestu. Pikin festival je v 
letu EPK pod svoje okrilje povabil tako šolsko, društveno in 
tudi profesionalno produkcijo, ki se je skozi različne oblike 
pojavljala v Velenje skozi vse leto 2012. Tako smo lahko 
kulturno ponudbo mesta za otroke in mlade (pa tudi starejše) 
celo leto zapolnjevali z izvirnimi kulturnimi projekti. Ob snovanju 
produktov smo pridobili veliko novega znanja, nastale so nove 
povezave med producenti, mladi so skozi kulturno vzgojo in 
ustvarjanje doživljali prve izkušnje na odru, razširili smo vezi po 
drugih krajih, kjer smo s predstavami gostovali …
V letu 2012 so tako pod okriljem blagovne znamke Pikin festival 
(poleg predstav lastne produkcije Festivala Velenje) nastale tudi 
druge raznolike predstave, pri produkciji katerih je sodeloval 
javni zavod Festival Velenje:
- večmedijska predstava Moj dežnik je lahko balon (koprodukcija 
OŠ Livada),
- igrana predstava Volk in sedem kozličkov (koprodukcija OŠ 
Gorica),
- glasbeno-gledališka predstava Zlata ptica (koprodukcija Vrtec 
Velenje),
- gledališka predstava Strahec (koprodukcija Gledališče 
Velenje),
- animacijska ulična predstava Pika sreča policaja (koprodukcija 
Gledališče Velenje in ZKO),
- kabaret Žabe (koprodukcija RKN Triangel), 
- koncert Praznične zgodbe (koprodukcija RKN Triangel).
Poleg omenjenih predstav so bili v letu 2012 pod okriljem 
Pikinega festivala izvedeni še naslednji projekti:
- mednarodna konferenca plesne pedagogike (koprodukcija 
JSKD Slovenije),
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- plesno srečanje Pika miga (koprodukcija JSKD – OI Velenje), 
- Pikina bralna značka (koprodukcija Knjižnica 
Velenje),
- 1. mednarodno tekmovanje pianistov Aci Bertoncelj 
(koprodukcija Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega 
Velenje),
- izdaja Pikine pobarvanke domače ilustratorke Urške 
Stropnik Šonc (Festival Velenje), 
- izdaja kratkega filma Pikin festival 2012 (Festival 
Velenje in Mladinski center Velenje).
Pikino EPK leto v Velenju je bilo res bogato. Pa ne le v Velenju 
- Pika je v tem letu dvajsetkrat gostovala v drugih slovenskih 
krajih (največkrat v Mariboru) in tudi v tujini (razvili smo nove 
prijateljske vezi s Celovcem in Pliberkom v Avstriji, skupaj z 
OŠ Gorica nadaljevali sodelovanje s Sarajevom, navezali stike 
z Društvom slovensko-švedskega prijateljstva, ki se je letos 
že vključilo v samo izvedbo festivala, sodelovanje pa si želijo 
nadgraditi). 
23. Pikin festival (kot tedenski skop dogodkov) je v Velenju 
potekal med 16. in 22. septembrom 2012. Letošnji Pikin festival 
je bil vsebinsko najbogatejši in tudi najbolj obiskan festival v 
zgodovini te priljubljene slovenske otroške prireditve, ki se 
je pred 23 leti rodila v središču Velenja. Ker smo v letu 2012 
zaradi projekta EPK razpolagali z dodatnimi sredstvi, smo 
lahko organizatorji še nadgradili vsebine prejšnjih let, v goste 
povabili več nastopajočih in ustvarjalcev, poskrbeli za številna 
presenečenja in tako pripravili festival, ki bo vsem obiskovalcem 
- po oceni organizatorjev je bilo teh več kot 100.000 - zagotovo 
dolgo ostal v spominu. Pri izvedbi festivala je poleg 15 članov 
organizacijskega odbora sodelovalo še 235 študentov ter 435 
dijakov, ki so skupaj poskrbeli, da je dogajanje v Pikini deželi 
lepo potekalo. V sklopu festivala smo izvedli kar 147 različnih 
dogodkov (ki jih v statistikah ne obravnavamo posebej).
Osrednja tema in rdeča nit letošnjih festivalskih dogajaj je bila 
»pikasta kultura«, častna pokroviteljica pa španska veleposlanica 
v Sloveniji in pesnica Anunciada Fernandéz de Córdova, ki je 
ob obisku Velenja postala tudi Pikina ambasadorka. Glavno 
prizorišče festivalskih dogajanj je bilo tudi letos na TRC Jezero, 
kjer smo pripravili kar 123 ustvarjalnih kotičkov in 26 aktivnosti 
na prostem, poskrbeli za številna dogajanja na treh odrih, 
obiskovalce presenečali z atraktivnimi predstavami pouličnega 
gledališča, festivalske vsebine nadgradili z gostovanji evropskih 
umetnikov, ves čas pa skrbeli za prijetno počutje otrok in 
njihovih spremljevalcev. V čisto pravem Pikinem mestu so se 
lahko obiskovalci ustavili v Pikini pošti, pekarni, mlekarni ali 
čevljarni, izjemno lepo pa so bile sprejete tudi umetniške četrti, 
ki so bile novost letošnjega festivala. Otroška ustvarjalnost je 
lahko zaživela v likovni, knjižni, filmski, muzejski, gledališki in 
glasbeno-plesni četrti. Otroci so uživali v Pikini kuhinji, kjer so 
si ob pomoči kuharskega mojstra sami pripravljali priboljške, 
seveda pa je povsod dišalo tudi po Pikinih palačinkah. Novost 
letošnjega festivala je bila tudi vožnja z gusarsko ladjico po 
Velenjskem jezeru do atraktivnega Vodnega mesta, ki je 
prav tako nastalo v projektu Evropske prestolnice kulture. Po 
večernih koncertih ob Zelenem odru pa so lahko obiskovalci 
prisluhnili še Pravljici za lahko noč pod krošnjami dreves.
V času festivala je bilo živahno tudi v središču mesta, kjer so ob 
dopoldnevih na Pikinem, Aničinem in Tomaževem odru potekale 
gledališke, plesne in lutkovne predstave. Obiskovalci so si lahko 
ogledali tudi 15 Pikinih razstav, med katerimi velja še posebej 
izpostaviti razstavo nagrajenih del slovaških ilustratorjev, ki jo 
je nekaj dni pred festivalom odprla veleposlanica Slovaške, 

gospa Marianna Oravcova. V času Pike se je celo mesto odelo 
v rumene odtenke, kar je dalo letošnjemu festivalu še prav 
poseben čar. Organizatorji smo veseli, da se v program festivala 
vključuje vse več različnih organizacij, ki s svojimi aktivnostmi 
nadgrajujejo že tako bogate vsebine. 
Seveda je imel tudi 23. festival humanitarno noto. V akciji 
Novo sonce – Pika pomaga smo zbirali plastične zamaške 
za prispevek k nakupu invalidskega vozička za Matica iz 
Šaleške doline. Tudi letos smo priredili več tekmovanj za 
najvišje priznanje Pikinega festivala. Zlate pike so prejeli: 
Festival Velenje za muzikal Aladin (režija Ajda Valcl), Plesni 
teater Velenje za plesno predstavo Pika praznuje rojstni 
dan (koreografija Nina Mavec Krenker), Nuša Železnik z OŠ 
Polzela za zmago na fotografskem natečaju, Simona Romih in 
Anja Jezeršek s Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 
za zmago na cvetličarskem tekmovanju srednješolcev, gasilci 
– pionirji PGD Ljutomer in gasilke – pionirke PGD Andraž nad 
Polzelo na Pikinem gasilskem tekmovanju ter Aljaž Fliskot za 
zmago na Pikini jadralni regati.
Organizator 23. Pikinega festivala je bil Festival Velenje s 
partnerji - Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, 
Knjižnico Velenje, Mladinskim centrom Velenje, JSKD 
Območno izpostavo Velenje in Muzejem Velenje, pri izvedbi pa 
so sodelovali tudi drugi velenjski javni zavodi, društva, podjetja 
in posamezniki. Organizacijski odbor Pikinega festivala 2012 
smo sestavljali: Barbara Pokorny, Andreja Zelenik, Kristina 
Kovač, Dimitrij Amon, Silvija Bašnec, David Ravnjak, Peter 
Groznik, Simona Valoh, Matjaž Šalej, Tatjana Vidmar, Vlado 
Vrbič, Blaž Verbič, Nina Mavec Krenker, Ana Godec in Neža 
Jovan. Koproducent 23. Pikinega festivala je bil tudi Javni 
zavod Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. Seveda 
pa brez podpore Mestne občine Velenje tako velikega projekta 
ne bi mogli izpeljati. Občini in članom organizacijskega odbora 
se je na zaključni svečanosti za njihov trud in izvirne ideje, ki 
lepšajo dneve številnih otok in družin, zahvalil tudi predsednik 
države RS dr. Danilo Türk. 
Stroški za izvedbo vsebin 23. Pikinega festivala (brez projektov 
lastne produkcije Festivala Velenje) so znašli 315.852 
EUR. Od tega je 155.000 EUR za izvedbo festivala (z vso 
spremljevalno produkcijo) zagotovil JZ Maribor 2012 – EPK, 
sami smo ustvarili 97.404 EUR prihodkov festivala (pedagoške 
delavnice, ogledi predstav, najemnine za stojnice, maloprodaja, 
parkirnina, sponzorska in donatorska sredstva …), ostali del pa 
je sofinancirala Mestna občina Velenje. 
Pikin festival je izjemen produkt, na katerega smo lahko vsi 
ponosni in zato si želimo, da bo tudi v prihodnje to eden od 
osrednjih skupnih projektov našega mesta. Festival zagotovo 
prispeva h gradnji prepoznavnosti Velenja kot mesta, prijaznega 
otrokom in družinam, mesta, v katerem radi živimo, in okolja, v 
katerega se obiskovalci radi vračajo.

2. 1. 5.  ABONMAJSKE PRIREDITVE   
 
Abonmaji predstavljajo obsežnejši del kulturno-umetniške 
dejavnosti našega zavoda, vezani pa so na kulturniško sezono 
(praviloma od oktobra v preteklem letu do maja v tekočem 
letu). Uporabniki kulturnih storitev so lahko v letu 2012 pri nas 
vpisali 12 različnih abonmajev: dva gledališka (Beli in Zeleni), 
dva glasbena (Klub in Klasika), enega otroškega (Pikin), dva 
gostujoča v drugih krajih (Zlati in Obiski), abonma po izboru 
obiskovalcev (A la Carte) in štiri kino abonmaje (Filmski abonma, 
Pet zvezdic, Otroška petka in Otroška desetka).
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Število abonentov zadnja leta po vsej Sloveniji upada in tako 
je žal tudi pri nas. Prav zato smo se morali celo leto toliko bolj 
truditi s prodajo vstopnic za izven, da smo napolnili dvorane. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS je v 
letu 2012 podprlo dva naša glasbena ciklusa, in sicer abonma 
Klub ter Klasika.
Abonmajsko sezono 2011/2012 smo uspešno zaključili 
v začetka maja 2012 in anketa, ki smo jo ob koncu sezone 
opravili med našimi uporabniki, je pokazala, da smo program 
pripravili dobro. Najbolje ocenjena abonmaja te sezone sta bila 
Pikin abonma (povprečna ocena 4,64) in Beli abonma (4,45). 
Najbolje ocenjena predstava izmed vseh v tej sezoni pa je bila 
predstava Jožef Sljehernik Pepi (koprodukcija Gledališča Koper 
in SNG Nova Gorica), v kateri ima glavno vlogo Iztok Mlakar. 
Pred začetkom nove sezone 2012/2013 smo izdali obsežno 
in pregledno programsko knjižico abonmajev v Velenju. Pri 
pripravi in izvedbi abonmajskih prireditev so nam tudi v letu 
2012 pomagali zunanji sodelavci. V programski skupini za 
pripravo abonmaja Klub je sodeloval Sašo Šonc, pri abonmaju 
Klasika pa mag. Slavko Šuklar, Ines Ivanovič in dr Urška Šramel 
Vučina. 
V letu 2012 smo v sklopu abonmajskih dogodkov organizirali 
32 prireditev v Velenju (od tega 18 uprizoritvenih predstav 
/Bepop, Oliver Twist, Nežka se moži, Limonada Slovenica, 
Dueti, MandičStroj, Jožef Slehernik Pepi, Brdavs vs. Brdavs, 
Večer stand up komedije, Moje bivše – moji bivši, Lepo je 
biti Beno … pa take, pa to!, Moja dežela, Šuško, Bastein in 
Bastiena, Pojte, pojte drobne ptice, Deževnikarji – napad 
hroščev, Čarovnica Grdomila išče črno zlato, Zvezdica 
zaspanka/ in 11 glasbenih dogodkov /Nina Strnad band, 
Sedef, Aleš Rendla sekstet, pliš, Beer Belly, Matej Grahek 
in Bojan Gorišek, Ulrich Walter, trio Quo vadis, Rita Kinka, 
Slovenski klavirski trio ter Juan Vasle/. Naše abonente in druge 
obiskovalce pa smo peljali tudi na 12 abonmajskih prireditev 
v Ljubljano oziroma Maribor (Rotterdamska filharmonija, Zbor 
ruske državne kapele, Simfonični orkester severnonemškega 
radija, Munchenski filharmoniki, Belgijski nacionalni orkester, 
Sanktpeterburška filharmonija; Nabucco, Črne maske, 
Dubravka Tomšič, Ljubezenski napoj, Nevidni cirkus, Rigoletto) 
– abonentom je bilo všeč, da smo med predstave uvrstili tudi 
produkcije Evropske prestolnice kulture. V Velenju smo v letu 
2012 organizirali še tri plesne večere Plesnega abonmaja, ki 
pa ga v sezoni 2012/2013 nismo več razpisali (plesni večeri 
so bili tematski: slovenski, španski in argentinski – ob vsakem 
smo izkoristili priložnost za napoved evropskega prvenstva v 
standardnih in latinskoameriških plesih Evropa pleše 2012).
V sklopu 44 abonmajskih dogodkov je v letu 2012 kulturne 
dobrine zaužilo 6.923 obiskovalcev.

2. 1. 6. ČAROBNI DECEMBER
V dogovoru z MOV je bil projekt Čarobni december v letu 2012 
izveden v nekoliko manjšem obsegu kot preteklo leto. Kljub temu 
smo vsi javni zavodi, društva, MOV in druge institucije pripravili 
dovolj bogat decembrski progam dogajanj, ki je občanom 
ponudil kar nekaj prazničnih kulturnih in zabavnih užitkov. Letos 
prvič nismo izdali skupne zgibanke prazničnih dogajanj Čarobni 
december v Velenju, ki so jo mnogi kar pogrešali. Morda velja 
to v prihodnje vseeno ohraniti.
Festival Velenje je v decembrskem času poskrbel predvsem 
za veliko dogodkov, namenjenih otrokom. Sobotne dopoldneve 
smo namenili otroškim predstavam – ob tem smo na odrske 
deske uvrstili same predstave, ki so nastale v sklopu Evropske 

prestolnice kulture v Velenju oziroma partnerskih mestih:
- 1. december: Zlata ptica (velenjska produkcija),
- 8. december: Zvezdica zaspanka (slovenjgraška 
produkcija),
- 15. december: Ne s peklenščki češenj zobat (velenjska 
produkcija).
Za otroke in družine smo 27. decembra pripravili zanimivo 
Pravljično pot po središču Velenja, na kateri so otroci in 
njihovi spremljevalci spoznavali mitologijo našega mesta, 28. 
decembra pa smo organizirali še ogled družinske gledališke 
predstave Pikica in Tonček.
V široki paleti decembrskih prireditev jih je bilo kar nekaj tudi 
za odrasle. Naš redni letni program smo v decembru prilagodili 
prazničnemu času in tako smo na enem od koncertov gostili 
priznanega baritonista Juana Vasleta, ki se je predstavil tudi s 
prazničnim programom, v sklopu abonmaja Klub smo v program 
vključili zabavljaško zasedbo Beer Belly, ki se je predstavila z 
irsko glasbo. V goste smo povabili popularno zasedbo Veseli 
oder Ptuj, ki zabava s predstavo tasca.com, skupaj z MePZ 
Gorenje pa ob 3. decembru priredili še dve ponovitvi projekta 
Ta presneta ljubezen. Decembrskemu času smo prilagodili tudi 
filmski program in tako organizirali dva filmska ciklusa:
- Decembrska romantika v kinu (za odrasle) ter
- Otroške filmske iskrice (za otroke).
Tudi letos je naš javni zavod na Titovem trgu organiziral 
Praznični sejem, ki smo ga združili tudi z Art marketom (8. 
december) – zaradi silnega sneženja se je sejma žal udeležilo 
le 20 od napovedanih 60 prodajalcev, zaradi slabega vremena 
pa je bil tudi obisk sejma slabši.  
Tudi letos smo sodelovali na prireditvi ob prihodu dedka Mraza v 
Velenje, MZPM pomagali pri izvedbi šestih prazničnih predstav 
za najmlajše v kulturnem domu, skupaj z Gledališčem Velenje 
pripravili silvestrsko predstavo (31. december 2012). 
Uspešno EPK leto smo na Festivalu Velenje zaključili še 
z organizacijo izjemnega glasbenega dogodka, ki smo ga 
poimenovali Praznične zgodbe (21. december 2012), pripravili 
pa smo ga  koprodukciji z Regionalno kulturno navezo Triangel 
(Velenje – Žalec – Celje).

2. 1. 7.  SEJEMSKA DEJAVNOST   
Tudi sejemska dejavnost je velik in pomemben segment 
delovanja Festivala Velenje. Z ustanovitvijo Festivala Velenje 
je namreč celotna sejemska dejavnost, ki je dotlej potekala 
pod okriljem Turistično-informacijskega centra Velenje, prešla 
med aktivnosti Festivala. Pod sejemsko dejavnost ne sodi le 
organizacija sejmov v domačem kraju, ampak tudi predstavitev 
kulturne ponudbe mesta na različnih specializiranih sejmih 
oziroma dogodkih po Sloveniji.
V letu 2012 je Festival Velenje v mestu organiziral 17 sejmov:
- celo leto smo na Cankarjevi ulici vsako drugo soboto v mesecu 
prirejali bolšje sejme, z izjemo februarja, ko smo morali sejem 
zaradi snega odpovedati (skupaj 11 sejmov: na vsakem od 300 
do 600 udeležencev),
- na Titovem trgu smo 12. maja priredili Cvetlični sejem, ki je bil 
odlično obiskan; v pripravi programa so sodelovale tudi druge 
organizacije iz Velenja – TZ Velenje, MZPM, MOV … (ocena: 
6.000 obiskovalcev),
- zaradi izjemno dobro sprejetih umetniških sejmov, ki smo 
jih prvič pripravili lani, smo s temi aktivnostmi nadaljevali tudi 
v 2012: poleti smo organizirali Poletni BazArt, ki je bil del 
programa 
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Poletnih kulturnih prireditev in smo ga obogatili tudi z glasbenimi 
nastopi, delavnicami, uličnim gledališčem; jeseni smo BazArt 
priredili na lokaciji ob Velenjskem jezeru na zaključni dan 
Pikinega festivala; ponudnike BazArta pa smo povabili tudi na 
letošnji jesenski ter Praznični sejem,
- zaradi deževnega vremena je bil letošnji Jesenski sejem 
(13. oktober) slabše obiskan kot pretekla leta, ko je bil to eden 
najbolj množičnih dogodkov v mestu, vseeno pa je bil kvalitetno 
pripravljen in je popestril sobotno dogajanjem vsem tistim, ki so 
kljub dežju vseeno prišli na trg (ocena: 300 obiskovalcev);
- vreme nam je zagodlo tudi na Prazničnem sejmu (8. 
december), ko se je zaradi snežnih zametov sejma udeležilo 
manj razstavljalcev, kot je bilo napovedanih; pa tudi 
obiskovalcev je bilo tokrat manj; organizatorji pa smo vseeno 
izvedli tudi spremljevalni program (od pevskih nastopov do 
peke prazničnega peciva);
- v letu 2012 smo že tretjič priredili tudi sejem numizmatike, 
filatelije in kartografije, imenovan Numifil; potekal je v dvorani 
Centra Nova 27. oktobra, na njem pa so se zbrali zbiratelji iz 
vse Slovenije (ocena: 450 obiskovalcev).
Po naši oceni je tako 17 sejemskih prireditev obiskalo 13.650 
obiskovalcev. Ob tem velja dodati, da naši sejmi nikoli niso zgolj 
»prodajne in razstavne stojnice«, ampak imajo vselej tudi bogat 
spremljevalni program. Na vsakem od sejmov se predstavijo 
številna kulturna društva, v goste povabimo glasbenike in 
kulturnike, program dopolnimo tudi z razstavami ali predavanji 
… 
Skladno z zastavljenim načrtom dela je Festival Velenje v letu 
2012 sodeloval tudi na sejmih in podobnih dogodkih izven 
Velenja, kjer smo predstavljali predvsem kulturno ponudbo 
našega mesta. Največji poudarek smo v letu 2012 namenjali 
projektom Evropske prestolnice kulture in Pikinega festivala 
(januarja sejem Alpe Adria v Ljubljani, marca Kulturni bazar 
v Cankarjevem domu v Ljubljani, aprila otroški EPK dan v 
Mariboru, maja družinski dan v Murski Soboti, junija predstavitve 
na Vrhniki, v Logatcu, Celovcu in Pliberku – Avstrija, julija v 
Mariboru na Art kampu, decembra v sklopu Pikine bralne 
značke v Mariboru, na Ptuju in v Ormožu, decembra – BTC 
Ljubljana – predstavitev SAŠA regije …).

2. 1. 8. ORGANIZACIJA, KOPRODUKCIJE, SODELOVANJA 
NA PRIREDITVAH 
V letu 2012 je Festival Velenje poleg abonmajskih prireditev, 
Pikinega festival, Poletnih kulturnih prireditev in sejmov (ki so 
v poročilu zaradi razsežnosti projektov obravnavani ločeno) 
samostojno organiziral oziroma v koprodukciji izvedel še 
86 drugih kulturno-umetniških oziroma kulturno-zabavnih 
dogodkov, ki si jih je ogledalo oziroma jih je obiskalo 26.835 
obiskovalcev (vključeno z EPK produkcijo Festivala Velenje). 
Kar 50 različnih dogodkov pa smo pripravili oziroma izvedli 
v krajih izven Velenja. Poleg tega smo sodelovali še pri 92 
dogodkih v Velenju, ki so jih v naših prostorih ali na drugih 
lokacijah prirejali drugi organizatorji – te dogodke je obiskalo 
28.692 ljudi. To pomeni, da so bili naši dnevi v letu 2012 res 
popolnoma prežeti z organizacijo dogodkov in da je bil le 
redko kakšen dan, ko v mestu nismo priredili ali sodelovali pri 
kakšnem od mestnih dogajanj. 
Naj jih navedemo le nekaj. V Velenju je 1. 1. 2012 prvič potekal 
novoletni koncert po vzoru dunajskih koncertov, ki je bil že prvo 
leto odlično sprejet, skupaj pa smo ga pripravili Mestna občina 
Velenje, Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega in Festival 
Velenje (prvi koncert je bil županov novoletni sprejem, sledila je 

še ponovitev koncerta) – tako smo v Velenju tudi simbolno že 
prvi dan novega leta vkorakali v projekt EPK. Nekaj dni kasneje 
smo v Velenju gostili izjemno pevko muzikalov Ebony Buckle 
iz Velike Britanije in to je bil le eden od koncertov, ki smo jih 
v letu 2012 priredili v sklopu RKN Triangel (med njimi velja 
izpostaviti še izjemen koncert Stabat Mater z odličnim irskim 
kontratenoristom). 
Ob obletnici rojstva našega nekdanjega sodelavca Marjana 
Marinška smo skupaj s Kulturnico organizirali literarni večer, 
posvečen Marjanu v spomin, in se odločili, da ta prireditev 
postane tradicionalna. Tudi prireditev Bolero 2012 smo posvetili 
Marjanu Marinšku, ki je pred 23 leti začel s to dobrodelno 
prireditvijo (zbrana sredstva so namenjena postavitvi stalne 
zbirke njegovih zbirateljskih del v Velenju). 
Posebna izkušnja za naš zavod je bila soorganizacija Festivala 
polk in valčkov, ki je bil v kulturnem domu v aprilu, iz dvorane 
pa ga je na televizijske ekrane v živo prenašala TV Slovenija. 
Festival Velenje je v letu 2012 priredil veliko dogodkov za 
najmlajše in v EPK letu organiziral vrsto premier lastne 
produkcije za najmlajše. Za razvedrilo smo na velenjskem odru 
gostili več odmevnih komedij (Balkanska špijonka, Tašča.com, 
Udar po moško) in priredili veliko dogodkov za zahtevnejše 
uporabnike kulture. 
V letu 2012 smo sodelovali tudi pri 92 dogodkih drugih 
organizatorjev – nudili smo tehnično pomoč, pomagali pripravljati 
scenarije, poskrbeli za promocijo in obveščanje javnosti … 
Sodelovanja z mnogimi organizatorji prireditev – tako z javnimi 
zavodi s področja kulture, društvi, vrtci in šolami, ustanoviteljico 
Mestno občino Velenje ter drugimi institucijami in posamezniki 
– so uspešno potekala vse leto; ne le v prostorih, ki jih upravlja 
naš zavod, ampak tudi na drugih lokacijah.  

2. 2.  KINO DEJAVNOST
Kino Velenje je tudi v letu 2012 uspešno deloval in razvijal nove 
produkte – med njimi tudi Ponedeljkovo filmsko gledališče. To 
leto smo zabeležili 17.074 obiskovalcev, kar je 11 % več kot 
leto prej. Tudi letos se po številu obiskovalcev uvrščamo v sam 
slovenski vrh mestnih kinematografov. V letu 2012 smo v letni 
kino privabili rekordnih 1.340 obiskovalcev, med letom pa smo 
ob posameznih priložnostih (8. februar, Filmski teden Evrope 
..) v veliki in mali dvorani Hotela Paka izvedli vrsto brezplačnih 
projekcij za popularizacijo kinematografske dejavnosti. Posebej 
velja poudariti, da je bila 11-odstotna rast dosežena ob bistvenem 
povečanju deleža predstav kakovostnega in umetniškega filma 
(sedaj že 49 %), kar kaže na to, da v vedno večji meri in posebej 
uspešno nagovarjamo zahtevnejše občinstvo.
Velenjski kino posebno pozornost namenja slovenskemu filmu, 
tudi na tem področju je bilo leto 2012 uspešno. Med šestimi 
najbolj gledanimi filmi sporeda preteklega leta so kar štirje 
delo slovenskih ustvarjalcev. Prvo mesto (1.365 gledalcev) 
zavzema slovenski film Kruha in iger, ki svojo motiviko črpa 
iz velenjskega okolja, zato smo zanj v Velenju prvič pripravili 
uspešno in odmevno nacionalno premiero. Na tretje mesto 
se je uvrstil Šanghaj (704 gledalcev), peti pa je film mladega 
velenjskega režiserja Jake Šuligoja - Kekec, tri dni pred poroko 
(550 gledalcev). Ta film je na Festivalu slovenskega filma v 
Portorožu prejel vesno za najboljši študentski film, domačemu 
avtorju v čast pa smo v velenjskem kinematografu pripravili 
odlično obiskano slovensko premiero, ki je že v prvem dnevu 
predvajanja dvakrat napolnila veliko dvorano. Na šestem mestu 
po obisku v letu 2012 pa je poljski film slovenskega režiserja 
Pisma sv. Nikolaju (536 gledalcev). Dodatna promocija teh 
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filmov je prispevala k njihovemu uspehu in nas podučila, da 
velja tudi v prihodnje staviti na to, da več filmov pospremimo 
z dodanimi zgodbami in spremljevalnimi programi. Poleg obeh 
nacionalnih premier slovenskega filma smo v tem letu izvedli 
tudi slovensko predpremiero risanke Pogum in premiero filma 
Divji z gostovanjem režiserja in francoskega plezalca.
V letu 2012 smo v velenjskem kinu pripravili 642 predstav, na 
katerih smo zavrteli 294 različnih filmov. Izpostaviti velja tudi 
uspešne cikluse, ki smo jih izvedli v tem letu:
- ob slovenskem kulturnem praznik smo pripravili produkt Ob 
prazniku v kino, v katerega smo vključili domače filme za vse 
generacije (176 gledalcev),
-  za otroke in mlade smo v letu 2012 organizirali več zanimivih 
ciklov: Zimske počitnice v kinu (386 gledalcev), Pikin kino (390 
gledalcev), Krompirjeve predstave (235 gledalcev) ter Novoletne 
filmske iskrice in decembrska romantika (330 gledalcev),
- poletne filmske projekcije Zvezde pod zvezdami (1.343 
gledalcev),
- večer filmov študentov AGRFT (50 gledalcev),
- Filmski teden Evrope (405 gledalcev).
Kino Velenje načrtno spremlja in spodbuja filmsko ustvarjalnost 
v našem prostoru. Tako smo v letu 2012 v sodelovanju z 
velenjskim kino klubom pripravili dva tematska večera, gostili pa 
smo tudi več projekcij mladih domačih neodvisnih ustvarjalcev. 
S tem smo zastavili unikaten primer dobre prakse, v katerem 
je mestni kinematograf tudi stičišče domačih ljubiteljskih in 
profesionalnih ustvarjalcev ter promotor njihovih produktov.
V preteklem letu nam je uspelo okrepiti pogoje delovanja in z 
vstopom v organizacijo Europa Cinemas pridobiti tudi stabilen 
evropski vir financiranja, s tem pa smo sklenili krog vseh 
dostopnih finančnih virov. Kinematografsko dejavnost v Velenju 
tako sedaj omogočajo Evropska skupnost, Republika Slovenija, 
Mestna občina Velenje ter Festival Velenje, ki z uspešnimi 
promocijskimi aktivnostmi zagotavlja dobro prodajo vstopnic. 
Program je zastavljen tako, da sistematično na naša platna 
prinaša izbor svetovnih, evropskih in domačih filmskih presežkov 
ter ponuja kulturno-vzgojne vsebine za vse generacije. V letu 
2012 smo zasnovali več produktov filmske vzgoje, ki smo 
jih predstavili tudi v Pikinem kinu na osrednjem prizorišču 
največjega slovenskega festivala za otroke.
Velenjčani smo bili tudi v preteklem letu eden najbolj aktivnih 
članov Združenja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega 
in umetniškega filma Slovenije – Art kino mreže Slovenije. 
Namen združenja je povezati vse manjše kinematografe v 
Sloveniji, vplivati na sofinanciranje digitalizacije slovenske 
kinematografije ter na redno sofinanciranje umetniškega 
programa in programov filmske vzgoje s strani ministrstva 
ter različnih evropskih razpisov. Združenje je v prvih treh letih 
svojega delovanja pridobilo pomembno vlogo v slovenski filmski 
pokrajini ter se aktivno vključilo v pripravo nacionalnih strategij 
in programov na področju kinematografije. S svojim delovanjem 
je bistveno prispevalo k mestu reproduktivne kinematografije 
v nacionalni kulturni politiki, svojim članom pa je zagotovilo 
niz podpornih storitev (izobraževanje, promocija, tehnika, 
programsko sodelovanje …) in boljše pogoje delovanja. V času 
prehoda na digitalno tehniko slovenski neprofitni kinematografi 
v tesnem sodelovanju iščemo poti za optimalen prehod v novo 
dobo ter priložnosti nadaljnjega skupnega razvoja.
V letu 2012 se je Kino Velenje uspešno prijavil na razpis 
pristojnega slovenskega ministrstva in za izvajanje art programa 
uspel pridobiti 6.110 EUR. Uspešni pa smo bili tudi pri prijavi 
za vključitev v prestižno združenje Europa Cinemas, ki podpira 

predvajanje evropskih filmskih vsebin. V letu 2012 smo prejeli 
4.130 EUR podpore iz tega vira. V letu 2012 je razlika med 
odhodki in prihodki za kino dejavnost znašala 23.315 EUR, 
pokrita pa je bila s sredstvi MOV in Festivala Velenje (ta razlika 
znaša približno toliko, kot je tudi strošek letnega najema 
dvorane v hotelu Paka). 
Programski odbor Kina Velenje so v tem letu sestavljali: Milena 
Breznik (zunanja sodelavka) ter Barbara Bercko, Peter Groznik, 
Matjaž Šalej, Andreja Zelenik in Barbara Pokorny.
Vsi kazalniki (število predstav, obiskovalcev in spremljevalnih 
dogodkov, višina prihodkov, delež art programa ...) izkazujejo 
porast te dejavnosti, ki pod okriljem Festivala Velenje v kino 
privablja široko in raznoliko občinstvo ter se programsko 
intenzivno vključuje v paleto kulturne ponudbe v naši občini. 
Kino Velenje je v slovenskem prostoru v strokovnih krogih 
cenjen primer dobre prakse in zaželen partner za sodelovanje 
pri različnih projektih. Poti njegovega nadaljnjega razvoja pa so 
v največji meri odvisne od pravočasnega prehoda na digitalno 
projekcijsko tehniko, krepitve sodelovanja z vrtci, osnovnimi, 
srednjimi in visokimi šolami našega mesta in širšega območja ter 
nadaljnjega razvoja programov filmske vzgoje, ki jih nacionalni 
in evropski razpisi izrecno spodbujajo.
Leto 2012 je bilo v zgodovini delovanja velenjskega kina 
prelomno tudi v tem, da se je Festival Velenje prvič uspešno 
predstavil tudi kot producent celovečernega filma Polet 
kreativnosti, ki je predstavil utrip velenjskih zgodb projekta 
Evropska prestolnica kulture.

2. 3. LASTNA PRODUKCIJA 
Temu področju smo v letu 2012 namenjali veliko pozornosti. 
Projekt EPK nam je omogočil več ustvarjanja in zadovoljni smo, 
da je v tem letu v Velenju nastalo veliko dobrih predstav.
2.3.1. Glasbeno gledališče Velenje 
Z dvema več kot uspešnima produkcijama najzahtevnejše 
glasbeno-scenske zvrsti (muzikala) si je Festival Velenje v 
zadnjih letih pridobil veliko izkušenj in referenc. Obe produkciji 
sta nastali ob sofinanciranju EPK. Leta 2010 smo na oder 
postavili mladinski muzikal Čarovnik iz Oza, leta 2012 pa 
Disneyjevo delo Aladin.
Naše projektno glasbeno gledališče je v letu 2012 vodil 
programski svet v sestavi Miran Šumečnik (Glasbena šola 
Velenje), Barbara Pokorny, Silvija Bašnec in Matjaž Šalej 
(Festival Velenje). K sodelovanju smo povabili Šolski center 
Velenje in Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega Velenje. 
Želeli smo si, da predstavo ustvarijo sami domači umetniki. 
Režijo smo zaupali mladi velenjski režiserki Ajdi Valcl, ki je 
odlično opravila svoje delo. Tudi za ostale poustvarjalske vloge 
smo izbrali same domačine: Miran Šumečnik (dirigent), Tatjana 
Kortnik (scenografija, kostumografija), Nina Mavec Krenker 
in Polona Boruta (koreografija), Davorin Štorgelj (oblikovanje 
luči), Simona Verbič in Melita Dobelšek (izdelava kostumov), 
Stane Koren (izdelava scene), Silva Pisanec (rekviziterka). 
Oblikovali smo projektni orkester Festivala Velenje, ki so ga 
sestavljali učitelji velenjske glasbene šole ter nekaj študentov 
– glasbenikov, igralske vloge smo razdelili dijakom in dijakinjam 
Šolskega centra Velenje ter devetošolkam osnovnih šol. Projekt 
sta uspešno vodila Silvija Bašnec in Matjaž Šalej. Pri projektu 
je skupaj sodelovalo 60 ljudi: 20 igralcev, 22 članov orkestra ter 
18 ustvarjalcev in organizatorjev produkcije. Uspešna premiera 
muzikala je bila 15. marca in v letu 2012 je muzikal doživel kar 
17 odrskih izvedb. Delo, ki si ga je ogledalo več kot 5.400 ljudi, 
je dobilo tudi dobre kritike strokovne javnosti. 
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2.3.2. Lutkovno gledališče Velenje (LGV) 
Tudi v letu 2012 je Lutkovno gledališče Velenje, ki bo v letu 2013 
praznovalo že deseto obletnico delovanja, vodila naša zunanja 
sodelavka Alice Čop, sredstva za delovanja pa je zagotavljala 
tudi Mestna občina Velenje. Gledališče je v zadnjih letih postalo 
v slovenskem prostoru prepoznavno otroško gledališče, ki 
ponuja kvalitetne predstave za najmlajše. Igralke v gledališču 
so večinoma dijakinje ali študentke, ki se že vrsto let kalijo na 
odrskih deskah pod profesionalnim vodstvom vodje gledališča. 
Lutkovno gledališče je v letu 2012 pripravilo dve premieri:
- 17. aprila so se nam v Centru Nova predstavili s Frdamano 
pravljico (režija: Alice Čop; igralke: Vanja Kretič, Maja Bukovnik 
in Nives Hudej), 
- 15. decembra pa smo v kulturnem domu premierno uprizorili 
predstavo Ne s peklenščki češenj zobat! (režija: Alice Čop; 
igralke: Ema Hozjan, Vanja Kretič, Vesna Panić, Maja 
Smajlović).
V letu 2012 je Lutkovno gledališče Velenje odigralo 41 predstav, 
od tega jih je bilo 23 v drugih krajih, med njimi tudi v partnerskih 
mestih EPK. V tem letu je bila največkrat odigrana predstava 
Janko in Metka, ki je namenjena najmlajšim, zato bomo tudi v 
prihodnje pripravljali predstave, namenjene tej starostni skupini 
otrok.
V letu 2012 so se vse članice LGV aktivno vključile v pripravo 
vsebin Pikinega festivala. V eni od umetniških četrti smo 
postavili pravo Hišo lutk, v kateri so lahko otroci spoznavali 
pravljični in zanimiv svet lutkarstva. 
LGV ima trenutno na repertoarju sedem predstav, v načrtu pa 
sta pripravi še dveh novih. Namenjeni bosta najmlajšim (od treh 
let naprej).

2.3.3. Plesni teater Velenje (PTV)
Plesni teater Velenje deluje pod okriljem Festivala Velenje, vodi 
pa ga Nina Mavec Krenker. Teater deluje projektno – plesalke 
so dijakinje in študentke, ki se že dlje časa ukvarjajo s plesom. 
V letu 2012 je teater pripravil dve premieri:
- 5. septembra sta študentki plesne akademije v Ljubljani Tina 
Benko in Neža Jamnikar premierno predstavili lastno plesno 
predstavo Ženski kupe (s predstavo sta gostovali tudi v Ljubljani 
in na plesnem festivalu v Belgiji),
- 10. novembra pa so plesalke in plesalci PTV pod vodstvom 
koreografinje Nine Mavec Krenker na odru kulturnega doma 
odplesali čudovito predstavo Čarovnica Grdomila išče črno 
zlato (zgodba o premogu).
Na Aničin oder na Pikinem festivalu smo letos ponovno 
uvrstili plesno predstavo našega plesnega teatra z naslovom 
Pika praznuje rojstni dan, ki je sicer na sporedu že tretje 
leto. Predstava je letos prejela zlato piko. Plesalke so se kot 
animatorke aktivno vključile tudi v programski del Plesne četrti 
na letošnjem Pikinem festivalu.
Plesni teater Velenje je v letu 2012 izvedel osem plesnih 
predstav, med njimi velja izpostaviti tudi gostovanje v Celovcu 
v Avstriji na prireditvi ob 35-letnici bralne značke v slovenskem 
jeziku v Avstriji.      

2.4. DRUGE AKTIVNOSTI JZ FESTIVAL VELENJE
Festival Velenje je v letu 2012 poleg ustvarjanja lastnih 
kulturnih produktov, izvedbe in organizacije različnih prireditev 
in dogodkov ter omenjenih sklopov aktivnosti deloval tudi na 
naslednjih področjih: 

KOORDINACIJA PRIREDITVENE DEJAVNOSTI V MO 
VELENJE
- sodelovanje z organizatorji različnih prireditev in dogodkov v 
mestu
- dnevno snemanje aktualnih dogodkov na brezplačni telefonski 
odzivnik MO Velenje (080 88 09)
- povabila različnim organizatorjem k skupnim projektom občine 
(Čarobni december, Pikin festival, poletni dogodki …)
- priprava letnih načrtov prireditev
- objavljanje tedenskih in mesečnih razporedov dogodkov
ZALOŽNIŠTVO IN PROMOCIJA
- priprava, izdaja in distribucija mesečnega koledarja prireditev 
v MO Velenje (v letu 2012 smo prenovili grafično podobo in 
nadgradili vsebine z uvodniki, intervjuji, anketami, rubriko Ne 
zamudite; v letu 2012 smo izdali 12 številk koledarja prireditev)
- priprava in izdaja različnih programskih publikacij Festivala 
Velenje (Poletne kulturne prireditve, Pikin festival, Abonmaji 
2012/2013) in priložnostnih tiskovin 
- priprava in izdaja različnih publikacij projekta Evropska 
prestolnica kulture (Velenje – 24 zgodb EPK, tujejezična 
publikacija 24 zgodb EPK, druge manjše tiskovine …)
- vodenje celostnih PR akcij za posamezne projekte EPK
- izdaja programskih listov za različne prireditve
- izdaja knjižic za nove produkte lastne produkcije 
- posredovanje informacij o prireditvah in dogodkih različnim 
ciljnim skupinam
- oglaševanje dogodkov Festivala in skupnih programskih 
projektov v tiskanih in elektronskim medijih ter na plakatnih 
površinah
- izvajanje službe odnosov z javnostmi za prireditveno dejavnost 
(v letu 2012 več kot 100 sporočil za medije, več kot 300 e-
obvestil o prireditvah različnim naslovnikom …) 
- predstavitev prireditev in EPK dogajanj na različnih sejmih in 
dogodkih po Sloveniji 
- priprava EPK filma Polet kreativnosti (scenarij: Peter Groznik 
in Ana Godec, režija Tomo Čonkaš) - premiera 2013
KULTURNA VZGOJA
- sodelovanje s šolami in vrtci pri pripravi in izvedbi EPK 
produkcij (OŠ Livada: Moj dežnik je lahko balon; OŠ Gorica: 
Volk in sedem kozličkov; Vrtec Velenje: Zlata ptica; Glasbena 
šola Velenje: mednarodno srečanje pianistov Aci Bertoncelj)
 - načrtna promocija kulture skozi različne komunikacijske 
kanale (radijski in TV prispevki o kulturi, časopisni prispevki, 
izvajanje kvizov, kulturne izmenjave …)
- priprava posebnih programov kulturne vzgoje za otroke s 
posebnimi potrebami in izvedba produkta za CVIU Velenje
- izvedba projekta Ure KULT-ure za osnovnošolce
SPODBUJANJE RAZVOJA LJUBITELJSKE KULTURNE 
DEJAVNOSTI
- sodelovanje z društvi pri pripravi in izvedbi EPK produkcij 
(Gledališče Velenje: Strahec, ZKO: Pika sreča policaja; JSKD: 
mednarodna konferenca o plesu in Pika miga) 
- vključevanje ljubiteljske kulture v naše projekte (Pikin festival, 
Poletne kulturne prireditve, sejemska dejavnost …)
- strokovna pomoč kulturnim društvom, vzgojno-izobraževalnim 
institucijam, posameznikom pri načrtovanju ter organizaciji 
prireditev in dogodkov
- organizacijska in tehnična pomoč pri pripravi prireditev in 
dogodkov
- nudenje brezplačnih prostorov društvom in drugim 
organizacijam (kot upravljalec prostorov, katerih lastnica je 
MOV)
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UPRAVLJANJE PROSTOROV IN DVORAN
- upravljanje z Domom kulture Velenje (zasedenost v letu 2012: 
299 dni) 
- upravljanje z dvorano Centra Nova (zasedenost v letu 2011: 
200 dni)
- redno vzdrževanje objekta in dvoran 
- skrb za dobro izkoriščenost kulturne infrastrukture 
- trženje dvoran 
- v kulturnem domu imajo poleg Festivala Velenje svoje stalne 
prostore oziroma pisarne (brezplačno jih zagotavlja MOV) še 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Velenje, Zveza 
kulturnih društev Šaleške doline, Moški pevski zbor Kajuh in 
Gledališče Velenje, malo dvorano uporabljajo druga kulturna 
društva in Plesni studio N; del pritličnih oziroma kletnih prostorov 
imata v najemu dva najemnika (bar Mozaik ter Plesna šola 
Spin)
IZVAJANJE SLUŽBE OZVOČENJA IN OSVETLJEVANJA
- nudenje storitev ozvočenja in osvetljevanja uporabnikom 
naših dvoran
- sodelovanje pri ozvočevanju dogodkov za potrebe MOV in 
drugih javnih institucij – v sodelovanju z Mladinskim centrom 
Velenje 
HOSTESNA SLUŽBA
- izvedba treh srečanj za članice hostesne službe Festivala 
Velenje
- zagotavljanje hostesne službe ob vseh dogodkih v kulturnem 
domu ali dvorani Centra Nova
- zagotavljanje hostesne službe ob vseh protokolarnih dogodkih 
Mestne občine Velenje
- zagotavljanje hostesne službe tudi drugim organizatorjem 
dogodkov
PRODAJA VSTOPNIC IN VODENJE BLAGAJNE
- v letu 2012 smo prodajo vstopnic preselili v pritlične prostore 
kulturnega doma in tako obiskovalcem olajšali nakup vstopnic 
(prej je bila prodaja v 2. nadstropju) 
- celo leto: prodaja vstopnic za dogodke, ki jih organizira 
Festival Velenje
- celo leto: prodaja vstopnic za prireditve, ki jih pripravljajo drugi 
organizatorji 
- v letu 2012 smo povečali prodajo različnih darilnih kartic 
SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROGRAMSKIH SKUPINAH 
IN ODBORIH 
- aktivno sodelovanje v Odboru za pomoč občankam in 
občanom na MOV
- sodelovanje v programskem svetu regionalne turistične 
destinacije SAŠA regije
- sodelovanje v skupini za tehnične rešitve (ozvočenje, oprema) 
na MOV
- sodelovanje v upravnem odboru Združenja kinematografov 
in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije 
– Art kino mreže Slovenije
- sodelovanje v programski skupini Združenja kulturnih domov 
regionalnega pomena
PRIJAVE NA RAZLIČNE RAZPISE
- celoletna aktivnost: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport RS; programski in projektni razpisi Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti RS /v sodelovanju z ZKO Šaleške 
doline/; programski poziv javnega zavoda Maribor 2012 - 
Evropska prestolnica kulture 2012; Zavod za zaposlovanje RS 
– aktivna politika zaposlovanja; evropska sredstva – Europa 
Cinemas; Slovenska turistična organizacija – podpora promociji 
prireditev

3. INVESTICIJE IN NAKUP OPREME
Večjih investicij v letu 2012 v našem javnem zavodu nismo imeli. 
Funkcionalna prenova male dvorane Doma kulture Velenje, za 
katero smo v letu 2011 od Ministrstva za kulturo prejeli sklep o 
sofinanciranju investicije v višini 149.000 EUR in je bila prvotno 
načrtovana že v letu 2011, je bila ob odločitvi ministrstva 
najprej prestavljena v leto 2012, nato pa v leto 2013. Mestna 
občina Velenje je že ob koncu leta 2011 uspela pridobiti vsa 
potrebna dovoljenja za začetek prenove, vključno z gradbenim 
dovoljenjem, in tako projekt čaka na realizacijo.
V letu 2012 smo v javnem zavodu Festival Velenje dokupili 
nekaj dotrajane glasbene opreme (mikrofoni, zvočniki, mešala 
miza) ter računalniške opreme in posodobili telefonski sistem 
– v skupni vrednosti 5.281 EUR.

4. FINANČNO POSLOVANJE
Finančno poslovanje javnega zavoda Festival Velenje je 
razvidno iz Računovodskega poročila, ki je del Letnega poročila. 
Če na kratko povzamemo – v javnem zavodu Festival Velenje 
smo v letu 2012 dosegli pozitiven bilančni rezultat (presežek 
prihodkov nad odhodki znaša 1.634 EUR). Vsi bilančni prihodki 
skupaj so znašali 1.410.661 EUR (sami smo ustvarili 365.610 
EUR prihodkov, ustanoviteljica Mestna občina Velenje nam je 
zagotovila 698.734 EUR, na razpisih Ministrstva za kulturo smo 
za izvajanje kulturne dejavnosti pridobili 10.910 EUR javnih 
sredstev, na projektih EU pa 4.131 EUR, za programe aktivne 
politike zaposlovanja nam je Zavod RS za zaposlovanje 
zagotovil 14.776 EUR, za sofinancirane programe projekta 
Evropska prestolnica kulture pa smo prejeli 316.500 EUR). Vsi 
bilančni odhodki v letu 2012 pa so znašali 1.409.027 EUR. 

5. ZAKLJUČEK
Javni zavod Festival Velenje je v letu 2012 skupaj z Mestno 
občino Velenje uspešno vodil in skupaj z drugimi producenti 
programsko sooblikoval projekt Evropska prestolnica kulture 
2012, ki bo v mestu zagotovo pustil dolgotrajne učinke. Velenje 
je v projektu prepoznalo priložnost za dvig kakovosti izvajanja 
rednih programov in vzpostavitev novih vsebin. Številni dogodki 
raznovrstnih umetniških področij so vse leto izpopolnjevali 
bivanje v našem mestu in na Festivalu Velenje smo veseli, da 
smo pomagali oblikovati to kulture polno leto. Seveda so bili 
projekti Evropske prestolnice kulture le del naše dejavnosti, ki je 
tudi sicer zelo pestra in raznolika. Toliko dogodkov in prireditev, 
kot jih je bilo v našem mestu v tem letu, verjetno v prihodnje 
ne bo, a verjamemo, da bodo vsi kakovostni kulturni produkti v 
mestu živeli tudi naprej. 
       
                                                    Barbara Pokorny, l. r. 
                                                      direktorica Festivala Velenje
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POROČILO O DELU MLADINSKEGA CENTRA VELENJE ZA LETO 2012 
 
1. SPLOŠNO 
Leto 2012 je v Mladinskem centru Velenje zaznamovala aktivnost Evropske prestolnice kulture, saj je bil MC 
Velenje vključen preko partnerskega mesta Velenje, kot producent 4 samostojnih in 2 mreţnih projektov. 
Programsko pa smo ţe omenjene in druga aktivnosti usmerjali in izvajali skladno z evropskim letom aktivnega 
staranja in medgeneracijske solidarnosti. Programe mladinskega dela smo usmerjali in urejali skupaj še z drugimi 
mladinskimi organizacijami v MOV (Mladinski svet Velenje, Šaleški študentski klub…) in tako uspešno vzpostavili 
sistem dela, ki je lahko primer dobre prakse dela na lokalnem nivoju. Mestna občine Velenje pa je nadaljevala dela 
pri komisiji za mladinska vprašanja in preko sprejetega odloka o mladinskem delu izvedla drugi razpis za 
sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2012 in za mladinske programe pomemben razpis za sledenje ciljev iz 
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih 2010 -2015 v letu 2012.  
Mladinski hotel z seminarskimi prostori mladinskega centra Velenje, je v letu 2012 nadaljeval dobro poslovanje 
predvsem se je izkazal kot prepoznaven infrastrukturni in projektni objekt za izvajanje nizko cenovnega 
kongresnega turizma. Na programskem področju je Mladinski center Velenje ohranjal ţe uveljavljene vsebine, nove 
pa so dodajali predvsem uporabniki s svojimi projekti. Ti so se pojavljali na področjih kulture (koncertni in galerijski 
cikel, festival mladih kultur Kunigunda, Made in Velenje…), izobraţevanj (delo s prostovoljci, neformalna učenja), 
sociale (popoldanski mladinski center), razvedrila (klubski večeri), raziskovalna dejavnost (aktivna vključenost v 
raziskovalne projekte) različnih povezovanj ter servisov (tonski ter lučni) in skupnostnega dela. Pri slednjem se 
mladinski delavci in programi povezujejo s sorodnimi vsebinami drugih organizacij - z mreţo slovenskih mladinskih 
centrov, mreţo centrov za socialno delo, mreţo multimedijskih centrov, evropsko mreţo mladinskih izobraţevalni 
centrov, z odbori Pikinega festivala, LAS, varnih točk, varnosti občanov, mladinske komisije, evropske prestolnice 
kulture, mentorjev mladinskih izobraţevanj ter drugih.  
V letu 2012 smo uspešno nadaljevali in zaključili izvajanje aktivnosti na dveh projektih, ki sta namenjena dvigu 
kompetenc pri razvoju mladih in sta financirana iz evropskega strukturnega sklada na MŠŠ.  
Del programov deluje tako lokalno kot mednarodno, tako smo v letu 2012 gostili v Velenju 7 mladih iz Latvije, 
Turčije, Španije in Poljske, ki so v sklopu projekta Evropske prostovoljne sluţbe (EVS) sodelovali v projektu, 
financiranem s strani zavoda Movit in Evropske komisije preko programa Mladi v akciji (Youth in Action). Vsi 
prostovoljci, so svojim projektom pridobivali nove izkušnje ter kompetence in med mladimi povečevali zanimanje za 
evropsko mobilnost mladih ter povezovali z evropsko miselnostjo. V letu 2012 smo izvajali v partnerstvu z Socialno 
zbornico Slovenije projekt »spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva-
Pripravniki«, kjer smo preko projekta Evropskega socialnega sklada financirali plačo pripravnice, katere delo se 
nadaljuje v leto 2013. Skupno je v Mladinskem centru Velenje leta 2012 bilo zaposlenih 8 mladinskih, zunanja 
sodelavka iz CSD Velenje zaradi izvajanja ESS projekta Pripravniki delavcev in dva strokovna sodelavca na 
področju tonske sluţbe, ki sta opravljala storitve za lokalno skupnost. Tonski servis mladinskega centra Velenje je 
tako ozvočil več kot 100 javnih dogodkov, med drugimi Pikin festival, glasbene abonmaje, proslave ter koncerte v 
Glasbeni šoli in Mladinskem centru Velenje. Povečan obseg dela na tonskem servisu so predstavljali projekti EPK v 
Velenju. Na področju prostovoljstva smo v letu 2012 izvajali različne aktivnosti, ki so vključevale mlade in njihovo 
zavedanje po prostovoljstvu. Tako smo skupaj z Mladinskim svetom Velenje ponovno pripravili in izvedli projekt Naj 
prostovoljec v MOV. V zimskem času pa so prostovoljci z dobrodelno akcijo zbrali izjemno veliko nepokvarljivega 
blaga za humanitarne namene in preko leta izvedli še druge akcije, s katerimi so na drugačen način opozorili na 
pomembne, a včasih prezrte stvari. 
Mladinski center Velenje je programsko v osnovi razdeljen na naslednje enote: kultura, druţba, Kunigunda RMC, 
hostel. Delo je večinoma projektno, tako se tudi programske enote prepletajo med sabo. 
Notranja organizacijska shema 
Direktor JZ: Marko Pritrţnik 
MC Velenje - programske enote - Vodja programa in projektov Janez Slivar: 
kultura - vodja Janez Slivar, 
druţba - vodja Mitja Gregorič, 
Kunigunda regionalni multimedijski center (KRMC) - vodja Dimitrij Amon, 
Mladinski hostel - vodja Metka Rupreht (na porodniškem dopustu) - nadomešča jo Tjaša   Selič prostovoljska 
dejavnost in mednarodna dejavnost vodja Melita Kovač, 
servisna dejavnost - vodja Aleksander Sašo Misja. 
Na tedenskih delovnih sestankih (TDP) se projekti in programi predstavijo, potrjujejo, dodelujejo, določi se vodja 
projekta (iz področja, kamor projekt spada), vodja nato vključuje deleţnike z ostalih programskih področij in enot (po 
potrebi in glede na kompleksnost) in jih koordinira.  
Za vsak projekt, katerega ideja je generirana s strani mladih ali s strani zaposlenih (nova ideja ali projekt, vključen v 
letni delovni plan) se določi vodjo projekta, ki projekt koordinira na vseh nivojih (izdelana ideja, vključen kader, 
prostor izpeljave, promocija ...). Navadno se vsi novi projekti predstavijo na rednih tedenskih programskih 
sestankih, kjer se o njih odloča v krogu zaposlenih. V kolikor je projekt, generiran s strani mladih, realno izvedljiv 
(programsko, finančno) se postavi struktura izvedbe. 
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Za koordinacijo celotnega programa je zadolţen vodja programa in projektov, ki skupaj z vodji drugih področij skrbi 
za nemoten potek in izvedbo projektov. 
Vodje posameznih programskih sklopov so za koordinacijo in izvedbo programa zadolţeni sami, sami kadrovsko in 
izvedbeno planirajo stvari, vodja programa in projektov je o vsem obveščen in tudi vnaprej pripravlja mesečni 
program. 
Glede programskih ciklov imamo vnaprej določene finančne okvirje, ki jim sledimo skozi celo leto. Za večje stvari, 
za katere ideja se pojavi sprotno in s katerimi so povezani tudi večji stroški, je glede finančnega vidika in odobritve 
zadolţen direktor MC Velenje. 
Število organiziranih dogodkov v letu 2012: 424    
 Program je namenjen preteţno mladim in sicer v starosti od 13 do 29 leta. 
Število aktivnih udeležencev: 550     
Aktivni udeleţenci nastopajo v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev, proizvajalcev. 
Urnik delovanja Mladinskega centra Velenje 
Vsakotedenske aktivnosti potekajo skozi celo leto brez daljših terminskih presledkov. Vsakodnevne aktivnosti 
potekajo od ponedeljka do nedelje.  
Dejavnosti Mladinskega centra Velenje se izvajajo v:  
 dan od  do  
ponedeljek   7:00   20:00   
torek   7:00   20:00   
sreda   7:00   20:00   
četrtek   7:00   20:00   
petek   7:00   02:00   
sobota   10:00   02:00   
nedelja   10:00   22:00   
Dejavnosti mladinskega centra se izvajajo 99,00 ur tedensko. 
 
 
2. SERVISI 
Skupnostno delo in obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne in 
svetovalne narave 
Šolstvo: 
Mladinski center Velenje sodeluje z vsemi osnovnimi šolami v Velenju in Šolskim centrom Velenje.  
Na začetku šolskega leta ravnateljem osnovnih šol predstavimo program popoldanskega centra za mlade, saj 
ponujamo pester program za učence tretje triade v smislu kvalitetnega preţivljanja prostega časa, neformalnega 
učenja, krepitve medvrstniških odnosov ... Program predstavimo tudi v okviru razrednih ur in na občasnih sestankih, 
kjer so prisotni tudi starši otrok. S tem dobijo starši vpogled v dogajanje v popoldanskem centru za mlade in se 
prepričajo, da bo njihov otrok varno in kvalitetno preţivel svoj prosti čas z našimi mladinskimi mentorji in svojimi 
sovrstniki. 
S Šolskim centrom Velenje sodelujemo predvsem na področju prostovoljstva, niţjim letnikom predstavimo tudi 
delovanje in program popoldanskega centra za mlade. Tekom leta v naši koordinaciji izvedemo veliko skupnih 
prostovoljskih projektov (pomoč socialno ogroţenim skupinam, neformalno izobraţevanje, delovne akcije ...). 
Tonska tehnika: 
Na področju tonske tehnike je MC Velenje v letu 2012 samostojno tehnično in kadrovsko izpeljal (opravljal servisno 
dejavnost) 167 prireditev. Na desetih odstotkih teh prireditev je MC Velenje tudi zagotovil in na prireditvi s svojim 
kadrom upravljal z lučno tehniko. Mladinski center Velenje v okviru svojega programa ponuja tudi prostor za vaje 
mladim, neuveljavljenim, lokalnim glasbenim skupinam (prostor, tehnika, neformalno izobraţevanje predvsem s 
področja glasbene tehnike). Skupine, ki kvalitetno in resno opravljajo svoje delo, dobijo moţnost nastopa na odru v 
okviru koncertnega cikla. 
 
Dijaško - študentski dom: 
Na področju dijaško - študentskega doma sodelujemo s šolskim centrom Velenje in Višjimi šolami iz Velenja, 
najemnikom nudimo popolno tehnično pomoč ter velikokrat tudi pomoč na drugih področjih (novo okolje - 
prilagajanje, mladostniške teţave ...). 
Video tehnika, produkcija (Kunigunda RMC): 
V novih prostorih regionalnega multimedijskega centra Kunigunda (stavba Gaudeamus) nudimo Šolskemu centru 
Velenje prostor in kompletno tehnično podporo za izvedbo dela njihovih izobraţevalnih vsebin. KRMC izvaja tudi 
video snemanje prireditev za različne organizatorje v Velenju (Mestna občina Velenje, Festival Velenje, ŠŠK - npr. 
multimedijska predstava Bahorjev ples) ter postprodukcijo do končnega izdelka na mediju.  
V letu 2012 je Kunigunda-regionalni multimedijski center Velenje izvajal veliko aktivnosti na področju kulture, 
umetnosti, multimedije intermedije, ter servisa za potrebe našega ustanovitelja, Mestno občino Velenje. Prav tako je 
KRMC izvajal podporo multimedijskim dogodkom javnih zavodov MOV, ter kulturno - umetniških produktov in 
njihovih avtorjev. V letu 2012 se Mladinski center Velenje lahko kot reference zapiše na večih področjih.  
Največji projekti KRMC v letu 2012 
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•Produkcija videospota skupine Res Nullius za Krvavih kolaţ, reţija Jaka Šuligoj, študent AGRFT, smer filmska in 
televizijska reţija (Vesna za najboljši študijski film 2012).  
•Brezplačna video delavnica; Mladi v Velenju s5 snemajo video. Nastali so štirje produkti (filmi) in sicer: Festival 
mladih kultur - KUNIGUNDA, Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje, SREČNO!, Brilliant art of night. 
Delavnica je potekala v sodelovanju z DZMP Krško Luksuz produkcija (Mladinska televizija, seminar Gverila 
produkcija, Media without borders, Youth Television goes international, Crossvideo ...). 
 •Brezplačna delavnica animiranega filma. Nastal je produkt »Vino ni rešitev«. To delavnico smo izvedli v 
sodelovanju z Zavod ZVVIKS in Slovenskim filmskim centrom. Delavnica je potekala pod strokovnim vodstvom 
Kolje Saksida, reţiserja animiranih filmov, producenta in filmskega igralca ter Simona Hudolina – Salčija, slikarja, 
likovnega pedagoga ... 
•Festival mladih kultur Kunigunda: izdelali dva promo spota festivala, dnevne video novice festivala, prenos vseh 
večernih koncertov v ţivo preko spleta, ter obenem prenos še na veliko platno ob odru. Po končanem festivalu smo 
izdelali še retrospektivo festivala. Skupaj je v naši reţiji nastalo 20 filmov na temo festivala. Za potrebe festivala 
smo posneli še tri radijske reklame.  
•V KRMC smo za potrebe TIC Velenje posneli spot za turistični produkt z naslovom doţivetje socializma v Velenju.  
•Prav tako za TIC in Šolo za storitvene dejavnosti pa smo posneli tudi kratek film »Lepo (bilo) je v naši domovini biti 
mlad« (pri obeh kamera in montaţa: David Bolarić, študent medijskih komunikacij).  
•Za potrebe omenjene šole pa še posnetek predstave Turistke 3.del - Asia song Azerbaian 2012.  
•Za potrebe Festivala Velenje smo v letu 2012 izvajali delno podporo dogodkom in prenos koncerta Masimo Savič, 
ki je potekal v dvorani. Zaradi velikega zanimanja pa smo dogodek predvajali še pred Domom kulture.  
•Za Šaleški študentski klub smo mesečno izvajali multimedijsko podporo dnevnim dogodkom ter njihovega festivala 
DMK, kjer smo izvedli prenos ustvarjalca iz gline na veliko platno, to je bil Lončarjev ples, ter prenos na veliko 
platno velikega koncerta na gradu.  
•Prav tako smo za zavod eMCe plac izvedli projekcijo na veliko platno in sicer koncert v Letnem kinu, poklon 
legendam.  
•Za potrebe MC Slovenj Gradec smo potiskali 250 kosov glasbenih zgoščenk, njihovih ustvarjalcev.  
•Zavodu za kulturo Šoštanj smo ob osrednjem kulturnem prazniku 8. februarju posodili opremo 4 kamere in 
videomikser, ter pomagali pri postavitvi opreme in snemanju. 
 •Za potrebe Bošnjaškega mladinskega kulturnega društva smo posneli in izdelali dokumentarni video dogodka »S 
plesom in glasbo skozi kulturo«.  
•Za potrebe EPK dogodka Promenada smo izdelali film iz delavnic in predstavitev projekta. Ta video je izdelal David 
Bolarić.  
•V KRMC smo izdelali nove spletne strani: www.kunigunda.si,  www.msv.si,  www.letni-kino.si ter 
www.jajca.error404.org.   
•Za potrebe Pikinega festivala, ki ga pripravlja Festival Velenje smo v KRMC izdelali dnevna video poročila in 
končni promo Pikinega festivala. 
V letu 2012 smo s končanjem del in pridobitvijo popolnoma opremljenega avdio studia napravili temelje za novo 
področje ustvarjanja. Lahko bomo izvajali servis tudi na tem področju (profesionalno snemanje glasbenih izdelkov) 
za lastne prireditve, kot servis in tudi na trgu. 
 
Koordinacija projektov ali programov na nacionalnem ali čezmejnem oz. mednarodnem nivoju 
Na mednarodnem področju smo aktivni predvsem pri projektih v okviru nacionalne agencije Mladi v Akciji. 
Kontinuirano ţe nekaj let koordiniramo projekte EVS sluţbe, saj konstantno gostimo EVS prostovoljce iz evropskih 
drţav, ki pri nas opravljajo EVS sluţbo. V letu 2012 je pri nas EVS sluţbo opravljalo 6 prostovoljcev.  
Aktivni smo tudi kot pošiljajoča organizacija, saj se trudimo, da bi v okviru EVS sluţbe v tujino poslali lokalnega 
mladega, kandidate imamo, vendar doslej do realizacije še ni prišlo (projekti, ki so bili z naše strani izbrani, v 
gostiteljski drţavi niso bili realizirani). Teţava je, da pri pošiljanju EVS prostovoljcev v tujino koordiniramo samo svoj 
del projekta, prijava pa je v domeni partnerja in nacionalne agencije iz tujine. 
V oktobru 2013 bomo izpeljali tudi multilateralno izmenjavo AIR (artist in residence). Projekt imamo skoraj 
pripravljen, prijavili ga bomo na majski rok. Zamenjali smo koncept naše multilateralne mednarodne izmenjave, saj 
dosedanji koncept zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bil sprejet. 
Smo v stalnem stiku s partnerji iz tujine z namenom udeleţbe naših prostovoljcev na mednarodni izmenjavi v tujini. 
V okviru sodelovanja s Šolskim centrom Velenje in visokimi šolami koordiniramo neformalni del obiskov tujih dijakov 
in študentov v Velenju (nastanitve, prosti čas, predstavitev lokalnega okolja). 
V mladinskem kulturnem klubu eMCe plac organiziramo veliko koncertov tujih izvajalcev. Pri organizaciji vsakega 
koncerta sledimo temu, da se z glasbeno skupino dogovarjamo kar se da direktno, brez posrednikov. To prinese 
niţje stroške nastopa, po drugi strani pa veliko več koordinacije s predstavnikom skupine (tehnične, nastanitvene, 
prehranske zahteve, načini in roki plačila, komunikacija pred samim dogodkom, urejanje avtorskih pravic ...). 
 
3. PROGRAMI 
Redna (klubska) dejavnost  
•Tematski glasbeni klubski večeri vsak dan v vikendu (ko ni koncerta) - mladostniki koordinirano samostojno 
pripravljajo program, ki zajema predvsem glasbene in video vsebine, športne igre in zabavo.  
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•Filmski maraton (zgodovinsko izobraţevalne tematike). Sklop dokumentarnih filmov, tematika po izboru mladih. Cilj 
je, da mladi kritično razmišljajo o polpretekli zgodovini in aktualni tematiki.  
•Tematski druţabni dogodki (druţabne igre, športne vsebine, zabava ...). Organizirali smo veliko sproščenih 
dogodkov s področja športa in druţabnih iger, ki so aktualne med lokalno mladino. Dogodki, ki so včasih bili tudi 
tekmovalne narave (turnir), vendar je izpeljava potekala v sproščenem vzdušju, poudarek je na druţenju mladih, 
rekreaciji za zdravje.  
•Skrb za stalne programske vsebine in vzdrţevanje objektov in prostorov. Zaposleni v Mladinskem centru Velenje 
ves čas skrbimo, da je programska shema čim bolj bogata in v skladu s pričakovanji in ţeljami mladih, ki so v 
snovanje programa aktivno vključeni, podajajo programske predloge in sodelujejo pri organizaciji dogodkov. Ves 
čas skrbimo za urejenost prostorov, ki jih imamo v upravljanju in soupravljanju, dobro nam uspeva izobraţevati 
mlade, da lepo skrbijo za prostore, ki jih sami uporabljajo. Stalno tudi (v skladu s finančnimi zmoţnostmi) skrbimo za 
lep izgled prostorov in okolice (poslikave, umetniške instalacije, obnove, grafiti, umetniška dela …).  
•Nudenje prostora, tehnike, pomoč različnim mladinskim umetniškim skupinam, društvom in drugim (dve lokaciji za 
vaje glasbenikov, izraznih umetnikov, kulturnih društev, sestanki, predavanja, seminarji ...). V lokalnem okolju je 
naša organizacija prepoznana kot zelo odprta za različne ţelje s strani mladih, vrata vseh naših prostorov so jim 
vedno odprta, omogočamo jim izvajanje najrazličnejših dejavnosti, ki jih pripravijo in izpeljejo sami, skrbimo le, da 
se zadosti nekaterim pogojem (prijavljene prireditve, zakonski okviri, red in urejenost prostorov, čiščenje, zunanja 
podoba …). V letu 2012 smo na primer v letnem kinu ob Škalskem jezeru omogočili in pomagali pri izvedbi učilnice 
v naravi (Kulturno društvo Venera), s tem je letni kino postal tudi izobraţevalni prostor v naravi (delavnice za otroke 
in mladostnike, spoznavanje narave …). 
•Galerijski cikel (neprekinjeno delovanje galerije v mladinskem kulturnem klubu eMCe plac, enomesečne razstave 
domačih in gostujočih umetnikov). Mladi, ki delujejo na področju likovne, kiparske, instalativne umetnosti, 
samostojno pripravljajo mesečne razstave v galeriji, ki so praviloma lepo obiskane. Razstave obsegajo področja od 
fotografije, grafike, risanja, skic, instalacij, kiparstva, multimedije in so pogosto zelo futuristične, alternativne. V 
mladinskem hotelu in na hodniku popoldanskega centra za mlade je stalna razstava posvečena našemu 
največjemu, tradicionalnemu projektu in blagovni znamki, festivalu mladih kultur Kunigunda.  
•Redni program za mlade v okviru popoldanskega centra za mlade. Za vsak mesec vnaprej pripravimo program 
delovanja, ki je narejen po področjih zanimanja obiskovalcev in se tekom meseca glede na ţelje mladih lahko tudi 
spremeni, saj včasih kakšno vsebino mladi ne sprejmejo, jih ne zanima, zato zadeve modificiramo. Mladi so 
popoldanski center za mlade vzeli za svojega, beleţimo lepo število obiskovalcev (povprečno 20 - 30 na dan), ves 
čas se pridruţujejo novi obrazi. 
•Zabavno druţabne vsebine (dnevi namenjeni druţenju, širjenju socialne mreţe). Ponujamo tudi zelo »lahke« 
vsebine, ki so namenjene predvsem krepitvi med vrstniških odnosov, sprejemanju drugačnosti, toleranci, vsebinam, 
ki jih mladinski mentorji v okviru popoldanskega centra za mlade ves čas, tudi posredno, krepijo med mladimi. 
•Redna odprtost mladinskega kulturnega kluba, nudenje pomoči mladim. Mladinski kulturni klub eMCe plac, 
katerega (so)najemnik smo s Šaleškim študentskim klubom in Zavodom eMCe plac, s katerima organizacijama tudi 
skupaj pripravljamo program v klubu in ga upravljamo, je med tednom (ponedeljek do sreda) namenjen vajam 
glasbenih in kulturnih skupin, od četrtka do nedelje pa v njem skupaj z mladimi pripravljamo pester kulturni, športni 
in zabavni program.  
•Poletne filmske projekcije mladinskega filma v letnem kinu ob Škalskem jezeru. Dvomesečni poletni cikel 
mladinskega filma v sodelovanju z lokalnimi študenti AGRFT (mladinski film lokalne produkcije in ostale, predvsem 
slovenske produkcije). 
 
Neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo  
•Potopisna predavanja. Drţimo se načela, da pripravljamo potopisna predavanja izključno domačih mladih, ki 
pripravijo slikovne in glasbene utrinke s svojih najrazličnejših potovanj (izmenjave, izobraţevalni obiski tujine, 
dopust). Predavanju navadno sledi tematski klubski večer na temo drţave ali teme potovanja z lokalno glasbo in 
kakšno kulinarično posebnostjo. 
•Predavanje o Evropski prostovoljni sluţbi. Glede na to, da je Evropska prostovoljna sluţba idealna moţnost, da si 
mladi nabirajo izkušnje, spoznavajo tuje drţave, kulture in tako razvijajo svoje ključne kompetence za nadaljnji 
razvoj, ter se ob tem lahko neznansko zabavajo in da sami ţe dolgo sprejemamo prostovoljce iz različnih evropskih 
drţav, smo pripravili predavanje o projektu. Mladinski center Velenje je tudi pošiljajoča EVS organizacija, vendar do 
sedaj, kljub trudu, še nismo uspeli preko projekta EVS poslati prostovoljca v tujino. Razlogi so sicer predvsem v 
neodzivnosti tujih gostiteljskih organizacij, saj vedno, ko je naš potencialni kandidat(ka) našel sebi primeren projekt, 
nismo uspeli formalno izpeljati EVS sluţbe. Opaţamo pa tudi, da se premalo mladih odloči za to moţnost, tudi 
zaradi nepoznavanja.  
•Predavanje o Zakonu o prostovoljstvu v praksi. Gost s Slovenske filantropije je predstavnikom mladinskih 
organizacij, ki so se odzvale našem vabilu, predstavil praktične vidike novega zakona in odgovarjal na njihova 
vprašanja. 
•Delavnice igranja afriškega bobna. V okviru popoldanskega centra za mlade (v Mladinskem centru, pred eMCe 
placom, na Kotalkališču Velenje - sistem potujoče delavnice) ter v okviru festivala Kunigunda. Delavnice so 
sprostilne narave, namenjene druţenju, širjenju pozitivne energije, sproščanju ob glasbi in z ustvarjanjem ritma. 
•Pomoč mladini pri njihovih projektih (tehnična, organizacijska, svetovanje ...). Mladi se na našo organizacijo radi 
zatečejo po pomoč, pa naj gre za vprašanja svetovalne ali tehnične narave.  
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•Usposabljanja za delo z mladino, mladinsko delo (interna, seminarji, projekti, razpisi). Zaposleni, prostovoljci, 
mladinski mentorji se ves čas dodatno izpopolnjujemo (delavnice za mladinske mentorje, delavnice socialnega 
kapitala, učna mobilnost in zaposljivost, Evropski projekti, prijave na razpise …). Veliko se ukvarjamo tudi z mladimi, 
potencialnimi bodočimi mladinskimi delavci. Mentorji, javni delavci in udeleţenci programa študijske prakse smo se 
udeleţili štirih strokovnih izobraţevanj v koordinaciji PPMS (preventivni programi za mlade Slovenije), ki so 
verificirana pri Socialni zbornici Slovenije. Sodelovali smo tudi v sklopu skupnih supervizijskih srečanj v okviru 
PPMS. Udeleţba dveh mladinskih delavcev na izobraţevanju za izvajalce delavnic socialnega kapitala in 
izobraţevanju za mentorje študijskih delavnic. Vodja popoldanskega centra za mlade se je udeleţil usposabljanja 
mladinskih delavcev o medkulturnem dialogu. Mladinski svet Slovenije (MSS) je v sklopu projekta ZaVedno mladi in 
v sodelovanju z Društvom informacijski center Legebitra ter Mladinskim centrom Velenje pripravil mladinski 
izobraţevalni tabor konec. marca 2012 v Mladinskem hotelu Velenje (seminarski prostori). Udeleţenci so na 
usposabljanju utrdili in nadgradili svoje znanje na področju informiranja in svetovanja mladim, ter organiziranja 
izobraţevalnih dogodkov za mlade.  
•Samostojne delavnice mladih v okviru popoldanskega centra za mlade. Idejne zasnove, pomoč pri izvedbi, 
vzpodbujanje kreativnega razmišljanja in izraţanja lastnih ţelj. 
•Odprtost sistema za mlade, ki ţelijo neformalnega izobraţevanja - pomoč pri delu na vseh področjih.  
•Neformalne delavnice dela s tehniko (tonska, lučna). Mladi, ki so obiskovalci naših projektov in jih tovrstna tehnika 
zanima, imajo moţnost, da se s tehniko in gospodarnim ravnanjem in uporabo tehnike pobliţje spoznajo. Najbolj 
resni imajo potem moţnost pomagati pri izvedbi projektov, ter svoje znanje razvijati naprej, tudi v kasnejšem 
poklicnem smislu. 
•Glasbene delavnice (bobnanje - klasično in afriški bobni, DJ-stvo, montaţa zvoka ...). Različne neformalne 
delavnice na z glasbo povezano tematiko. 
•Pomoč mladim pri prijavi na lokalne razpise za izpeljavo projektov. Z namenom kreativnosti  
in zadovoljevanja ţelj mladih ponujamo svoje bogate izkušnje s ciljem čim večjega uspeha na različnih, predvsem 
lokalnih razpisih. 
•Predstavitev pomena prostovoljstva dijakom Šolskega centra Velenje, sodelovanje pri projektih. V začetku 
šolskega leta naši mentorji, ki se s področjem prostovoljstva ukvarjajo, promovirajo »duh« prostovoljstva med dijaki 
ŠCV (predstavitev pomena prostovoljstva, skupnih projektov, pozitivnih vidikov in učinkov prostovoljstva na druţbo). 
•Strategija za mlade (prijava, priprava in izvajanje lastnih projektov, pomoč drugim organizacijam in 
posameznikom). Sledenje strategiji, ki so jo soustvarili mladi, udejanjanje. Gre za neke vrste raziskavo, kaj si 
lokalna mladina ţeli, projekti sledijo rezultatom delavnic in zaključkom raziskave. 
 
Prostovoljne mladinske aktivnosti  
•Festival prostovoljstva 2012. Organizirali smo predstavitev organizacij, ki se s področjem prostovoljstva v Velenju 
in okolici ukvarjajo, odzvalo se je 15 organizacij. Predstavitve je spremljal kulturni program, prostovoljce je pozdravil 
tudi ţupan MOV. Namen je promocija prostovoljstva in aktivnosti, ki se na tem področju izvajajo. 
•Očistimo Slovenijo 2012. Sodelovanje pri projektu (30 prostovoljcev je očistilo dodeljen rajon). 
•Redni sestanki s prostovoljci (druţenje, snovanje projektov, dogovori o izvedbah, promocija prostovoljstva …).  
•Drsališče v letnem kinu ob Škalskem jezeru 2011/2012. Priprava drsališča s partnerji in pester program za otroke 
in mladino vsak dan odprtosti. 
•Dan za spremembe - »mladi, spremenite svoj dan v aktivnega«. V okviru Dneva za spremembe smo v Mladinskem 
centru Velenje za mlade pripravili aktiven dopoldan. Mladi so sodelovali na različnih ustvarjalnih, športnih, zabavnih, 
glasbenih delavnicah. Pripravili so druţabne, športne, miselne igre, kjer so se mladi medsebojno spoznavali, druţili, 
zabavali, skratka aktivno preţiveli dopoldan. Mladi so spoznali moţnosti aktivnega preţivljanja prostega časa v 
druţbi vrstnikov. Poudarek je bil na kasnejšem negovanju pridobljenih novih prijateljstev.  
•EVS sluţba (kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija). Delo s prostovoljci, ki jih gostimo, zajema priprave 
projektov, samo izvedbo logistike gostovanja, sprotno delo z gostujočimi prostovoljci. Sproti prostovoljcem 
ponujamo zadolţitve, ki pripomorejo k razvoju njihovih ključnih kompetenc (predvsem v okviru njihovih področij 
zanimanja), spremljamo napredek pri njihovem zaključnem projektu, izvajamo koordinacijska in evalvacijska 
srečanja (tedensko). Skrbimo tudi za njihovo dobro počutje (pogovori, pomoč) in skrbimo za to, da delo poteka v 
načrtovanih okvirih projekta. Prostovoljci, udeleţenci EVS sluţbe, delujejo predvsem v okviru popoldanskega centra 
za mlade, pripravljajo lastne delavnice in sodelujejo pri ostalih projektih, ter tako dvigujejo kvaliteto dela z mladimi 
(osnovni jezikovni tečaji, predstavitve svojih okolij, navad, tematski sklopi …). 
•Sodelovanje z drugimi prostovoljskimi organizacijami (ŠŠK, ŠCV, društva). Projektno sodelovanje, skupne akcije, 
medsebojna pomoč 
•Vključevanje prostovoljcev v projekte (lastne in partnerske), urejanje vseh objektov in prostorov, popoldanski 
center za mlade ...).  
•Zbiranje nepokvarljive hrane za socialno ogroţene druţine. Na različne lokacije smo postavili škatle, v katere smo 
zbirali hrano za druţine. Del dneva je ob stojnicah skupina prostovoljcev promovirala namen akcije. Projekt je 
potekal po nakupovalnih centrih, v Mladinskem centru Velenje, ŠCV, v stavbi MOV. 
•Preventivne zdravstvene vsebine (projekt Dan boja proti AIDS-u, aktivnosti na obravnavano tematiko v 
popoldanskem centru za mlade - pogovori, zdrava prehrana …).  
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•Sodelovanje EVS prostovoljcev pri programu (narodnostno obarvan program). EVS prostovoljci, ki jih ves čas 
gostimo, se vključujejo v programe na vseh področjih, predvsem pri pripravi in izvedbi programa popoldanskega 
centra za mlade. S tem program kvalitetno nadgrajujemo, saj udeleţencem ponujamo zanimive medkulturne 
vsebine.  
•Drsališče v letnem kinu ob Škalskem jezeru 2012/2013 (postavitev drsališča s partnerji, smo v pričakovanju 
mrzlega vremena, program je pripravljen ...).  
•Delovna brigada ReNew town. Bili smo soorganizatorji in koordinatorji delovne brigade, v okviru katere smo s 
prostovoljnim delom uredili igrišče za otroke v blokovskem naselju (Gorica). 
•Sodelovanje pri akciji čiščenja struge reke Pake (akcijo je organiziral ţupan MOV in je bila izvedena tik pred 
poplavami ter zelo pripomogla k zmanjšanju škode poplav). 
•Pri naših programih so sodelovali tudi prostovoljci v okviru delovne prakse izobraţevalnih programov (štirje 
program Organizator socialne mreţe, eden program Fakultete za Socialno delo, dvajset dijakov ŠCV). 
 
Socialna vključenost neorganizirane mladine  
•Pomoč in skrb za urejenost in vsebine na vseh lokacijah in pri vseh programih (nabiranje izkušenj). Sodelovanje 
mladih, medsebojna pomoč in krepitev medosebnih odnosov, urejanje prostorov in snovanje programa po lastnih 
ţeljah. 
•Vsebine v popoldanskem centru za mlade (kvalitetno preţivljanje prostega časa, neformalno učenje, sprostitvene 
in športne vsebine). Mladi so aktivno vključeni v vse faze. 
•Počitniški programi za mladino (aktivnosti v mladinskem kulturnem klubu eMCe plac, aktivnosti na drsališču, 
zabava, ustvarjalne delavnice, šport, druţenje ...). V času počitnic so projekti prilagojeni in razširjeni. 
•Projekt mladinskega kulturnega kluba eMCe plac (pomoč pri izpeljavi programa, lastni dogodki po individualnih 
ţeljah in idejah s pomočjo ...).  
•Javno koristna dela (vključevanje v projekte, neformalno izobraţevanje, čut za odgovornost …). Udeleţence 
programov javno - koristnih del aktivno vključimo v projekte z namenom, da dobijo občutek pripadnosti in širše 
koristnosti. Imamo primer fanta, ki se je z našim sistemom spoznal preko javno - koristnih del, delo pri nas 
nadaljeval v okviru študijske prakse in kot prostovoljec, trenutno pa je pri nas zaposlen na programu javnih del. V 
letu 2012 smo sodelovali z 22 klienti, ki so opravili skupno 1800 ur druţbeno koristnih del na različnih področjih.  
•Druţabni dnevi ob spremljanju športnih prireditev z animacijo. Ogledi večjih športnih dogodkov v ţivo, nagradne 
igre, programska izpopolnitev na zabavnem področju. 
•Tematske delavnice neformalnega učenja z namenom druţenja (glasbene, kuharske, ustvarjalne, kostanjev piknik  
• Program dela v popoldanskem centru za mlade (socialno izključeni so ciljna skupina). Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=J7HRgLgyS8E.  
•Stalne izboljšave na prostorih, kjer se zadrţujejo mladi (mladi soustvarjajo svoj ţivljenjski prostor).  
•"Mladi smo zakon - furamo za lajf 2012" (PPMS). Aktivno sodelovanje naših udeleţencev popoldanskega centra za 
mlade pri projektu (aktivni kolesarji, snemalno - montaţna ekipa, pomoč pri organizaciji - logistika). Odisejada 
mladih po Sloveniji je potekala kot športni izziv, mladi so 7-dnevno kolesarjenje iz Lendave do Strunjana zaključili z 
dvodnevnim druţenjem na slovenski obali. Video: http://www.youtube.com/watch?v=8pgugG72J4A.  
Aktivno državljanstvo, participacija in informiranje  
•Šahovski vikend v organizaciji EVS prostovoljca. EVS prostovoljec Oktay, šahovski mojster iz Turčije, je pripravil in 
izvedel projekt predstavitve in izpopolnjevanja šahovske igre, udeleţenci so izdelali XXL šahovnico s figurami, ki je 
v uporabi v popoldanskem centru za mlade. 
•Pomoč pri izpeljavi festivala DMK (Šaleški študentski klub) - servisna dejavnost (avdio, video, tehnična podpora, 
multimedija ...).  
•Projekt Igraj se z mano (priprava delavnic, kulturnega programa, razstava, udeleţba učencev iz dveh razredov 
dveh osnovnih šol). 
•Gledališče (stand up komedija, gledališče za dijake v izvedbi dijakov, predstava za najmlajše). V preteklosti smo 
opustili Mladinski gledališki abonma in se osredotočili na stand-up komedijo in domačo gledališko produkcijo. 
•Sodelovanje pri projektih partnerskih mreţ (MaMa, RiSi, OP ESS, MISSS, organizatorji festivalov, M3C ...).  
•Info točke (pomembni svetovni in mednarodni dnevi, delavnice, pogovor in kritično razmišljanje o obravnavani 
problematiki). 
•Sodelovanje v projektu Varna točka (vsi prostori). 
 •Izvedba natečaja za naj prostovoljca/ko (nad in pod 30 let) in prostovoljsko organizacijo v MOV (v partnerstvu z 
MSV). Namen je promocija prostovoljstva, zavedanje pomena prostovoljstva ter prostovoljstvu »pripeti« konkretna 
imena, da se ljudi, ki so aktivni na področju prostovoljstva, izpostavi in pohvali. 
•Javna tribuna - Pekarna, nov prostor kulturi (sodelovanje z mreţo MaMa). Predstavitev projekta in debata o smislu, 
namenu, prihodnosti Pekarne s strani predstavnikov lokalne samouprave, gospodarstva, mladih, zainteresirane 
javnosti, umetnikov. 
•Pomoč študentom, najemnikom dijaško - študentskega doma (povečanje števila postelj). Servis najemnikom. 
•Mladinski center Velenje kot servis (avdio, video, lučna tehnika, svetovanje, reprodukcija, produkcija in 
postprodukcija, multimedija - Avdio servis in KRMC).  
•Aţuriranje spletnih strani www.mc-velenje.si, www.kunigunda.org, www.emceplac.si,  www.kunigunda.si.  
•Izdajanje mladinske tiskovine INFO Kunigunda (3 številke v 2012).  
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•Informiranje o lastnih in partnerskih dogodkih - koordinatorji (internet, e-pošta, art plakati in letaki, digitalne info 
table, interaktivna socialna omreţja).  
•Radijska oddaja Frekvenca mladih, vključevanje v radijsko oddajo V imenu sove (ŠŠK). 
 •WiFi na vseh lokacijah pod okriljem MC Velenje (objekti, brez letnega kina in Pekarne). 
 •Sweet sixteen (retrospektiva 16-letnega delovanja mladinskega kulturnega kluba in Javnega zavoda). Obeleţitev 
delovanja za nazaj, art razstava tiskovin iz preteklosti, povabljeni so bili vsi deleţniki delovanja od začetkov 
delovanja Mladinskega centra Velenje do aktualnih snovalcev programa (zaposleni in mladi). 
•Občasna potopisna predavanja in filmski večeri. 
 •Tematska obnova mladinskega kulturnega kluba (mladi s svojimi idejami, ob pomoči in tehnični podpori). Izkušnje 
so pokazale, da če mladostniki prostor uredijo sami, ga potem tudi vzamejo za svojega in ga pazijo. 
•Pomoč pri Pikinem festivalu (idejna, izvedbena, tehnična, servisna). 
 •Spletno informiranje o mladinskem programu (facebook, twitter).  
•Ozaveščanje mladih (ekologija, obnašanje, zdravo ţivljenje, medosebni odnosi ...) je sestavni del projektov (npr. 
projekt Stop steklo, s katerim smo izničili razbijanje steklovine pred mladinskim kulturnim klubom, gre za to, da 
mladi steklo oddajo v klub in zato dobijo 2dcl pijače, s tem poskusimo mlade spodbujati, da skrbijo za okolje in 
ločujejo odpadke). 
 •Klasično art oglaševanje (mladi sami naredijo plakate za dogodke, ki so privlačne oblike, mladim zanimivi za 
pogledat).  
•Promocijski videi (KRMC - http://www.youtube.com/watch?v=Dl9u3eYZYVk, Festival Kunigunda - 
http://www.youtube.com/watch?v=0x72rqFpFG4, http://www.youtube.com/watch?v=9oOA3A9VJxE, Razno: 
http://www.youtube.com/watch?v=03LLajlbbmc,  http://www.youtube.com/watch?v=2rE7u8LEEjk. 
•Sodelovanje pri projektu »72 ur brez kompromisa« (projekt aktivacije mladine, cilj dokazati, koliko se da narediti, če 
se stopi skupaj). Video: 
 http://www.youtube.com/watch?v=5v1VskIjOD8.   
•Filmček o ozaveščanju o revščini ob svetovnem dnevu boja proti revščini (prostovoljci MC): 
http://www.youtube.com/watch?v=rYgQEmOLRlc, http://www.youtube.com/watch?v=6Dp-ZBd4DLw.  
•Predstavitev projekta, ki ga razvijamo, Ambasade mladih kultur Velenje, ter aktivnosti na Ključni konferenci mladih 
v Ljubljani. 
•Sodelovanje pri projektu »JA POHAĐAM ŠKOLU BOSANSKOG JEZIKA« (Bošnjaško mladinsko kulturno društvo 
Velenje, Bošnjaška kulturna zveza Slovenije s podporo Swiss Contribution). 
•Sodelovanje ekipe Velenjska Kunigunda na Red Bull Flugtag-u v Ljubljani (prostovoljska izdelava letalne naprave, 
promocija festivala Kunigunda). 
•Sodelovanje v mreţnih dejavnostih: Društvo M3C – društvo multimedijskih centrov Slovenije, Zdruţenje Slovenski 
forum socialnega podjetništva, Zavod RiSi - izstop novembra 2012, projekt »Club health« - varnejša in bolj zdrava 
zabava mladih, projekti Zavoda CNVOS, projekt »Opolnomočenje NVO«, mreţa MaMa. 
 
Mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih  
•EVS sluţba (6 prostovoljcev iz evropskih drţav aktivnih na vseh področjih, primarno v popoldanskem centru za 
mlade).  
•Stalni stik z bivšimi EVS prostovoljci (komunikacija, obveščanje o aktivnostih, medsebojni obiski predvsem 
projektne in počitniške narave ).  
•Prijava mednarodne mladinske izmenjave na nacionalno agencijo MvA. Vsako leto poskušamo s prijavo (različnih 
projektov), v 2012 smo bili zaradi pomanjkanja sredstev na MvA neuspešni.  
•Mladinska ambasada medkulturnega dialoga (sodelovanje z narodnostnimi društvi, delavnice, ozaveščanje). Glede 
na to, da je Velenje zelo multikulturno mesto, je namen projekta krepitev pozitivnega medkulturnega dialoga, 
spoznavanje drugih kultur, krepitev zavesti o strpnosti med mladimi, skupne večkulturne akcije, ki imajo močno 
pozitivno sporočilno moč - npr. kulturni projekt »S plesom in glasbo skozi kulturo« v Glasbeni šoli Velenje. 
•Sodelovanje z narodnostnimi društvi (pomoč, skupni projekti na vseh področjih ...).  
•Skrb za goste (predvsem mladi) v mladinskem hotelu (pomoč, informiranje ...).  
•Stalna komunikacija s partnerji iz tujine (priprava novih skupnih projektov, sodelovanje pri projektih).  
•Stalna izobraţevanja, izpopolnjevanja, usposabljanja (neformalna, formalna, projektna ...). Udeleţba predvsem 
vodje, ki se ukvarja z mednarodnim področjem, včasih tudi prostovoljcev, bodočih mladinskih delavcev. Udeleţili 
smo se seminarja v okviru Razvojne pobude 2012-2013: Razvoj lokalnih instrumentov spodbujanja in podpore 
učnim mobilnostim v mladinskem delu. 
•Sodelovanje pri organizaciji na »Simpoziju medkulturnega dialoga« v Velenju (Hotel Paka).  
 
Inovativnost in kulturna ustvarjalnost  
•Natečaj Botečaj - natečaj za mlade, neuveljavljene glasbene skupine s partnerji (Murska Sobota, Krško, Slovenj 
Gradec) pod našo koordinacijo. Najboljšim skupinam (strokovna komisija) se omogočijo nastopi po partnerskih 
mestih.  
•Koncertni cikel (42 koncertov) - alternativna glasba, pestra ţanrska zastopanost, upoštevanje (realnih) ţelja 
mladih. Info: www.emceplac.si, www.mc-velenje.si.  
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•Made in Velenje (cikel koncertov priznanih lokalnih umetnikov, izvajalcev klasične glasbe). Pilotno smo se poskusili 
na področju klasične glasbe, namen je bil predvsem v izključni prisotnosti domačih mladih umetnikov, ki ţanjejo 
velike uspehe predvsem v tujini, v domačem kraju pa so neprisotni. Videi: 
http://www.youtube.com/watch?v=6mm0kXVf9d4,  http://www.youtube.com/watch?v=6NleqJ9mOfs,   
•Stenske poslikave pred klubom - razpis in izvedba (Kunigundin predfestivalski projekt). Art ureditev razširjenega 
pročelja mladinskega kulturnega kluba eMCe plac. 
•Podpora umetniškim projektom (svetovanje, tehnična, organizacijska pomoč projektom, ki so idejno zasnovani s 
strani lokalne mladine - npr. Festival nasedlega kita, Wimpy-jev memorial, zanimivi, drugačni, kulturni večeri. 
•EPK 2012 (lastni projekti, pomoč pri ostalih lokalnih projektih v sklopu EP 2012, servis drugim producentom). 
Največji projekt je festival mladih kultur Kunigunda (9 dni, okrog 100 dogodkov), Vodno mesto, Promenada - urbana 
revitalizacija, Raziskovalni tabor. Značilnost naših EPK projektov je lastna produkcija, večina aktivnosti je nastala pri 
nas s sodelovanjem z mladimi lokalnimi umetniki. Festival Kunigunda je največji alternativni mladinski festival v 
razširjenem prostoru in je še posebej v letu 2012 v lokalni skupnosti pustil velik pečat. Vodno mesto je postavljeno 
na Velenjskem jezeru, projekt bomo v 2013 razvijali naprej. Produkt projekta Promenada je urbani element, 
postavljen k mostu na promenadi Velenje, v letu 2013 bo MOV promenado korenito spremenila v moderni park, ki 
bo vsesplošno uporaben.  
•Aktivnosti na področju snovanja 15. festivala mladih kultur Kunigunda (+ predfestivalsko dogajanje), izvedba 
festivala. Program na www.kunigunda.si.  Retrospektiva: http://www.youtube.com/watch?v=IuMDMDmwyE0.  
•Zastopanje široke palete umetnostnih ţanrov (koncerti, klubski večeri, uprizoritvena umetnost, razstave …).  
•Mesečni jam sessioni (na odru se lahko poskusi vsakdo).  
•Koncert v letnem kinu ob Škalskem jezeru: Tribute to legends. Bili smo soorganizatroji dogodka: 
http://www.youtube.com/watch?v=IHHn-Wm9q8M.  
•Posebni umetniški projekti (nekonvencionalne razstave, CUF, festival nasedlega kita, disco na drsalkah ...).  
•Mladi v Vele'ju s5 delajo video (somreţni projekt EPK za dijake in študente). Produkcija KRMC. 
•Sodelovanje pri projektu Flashmob Velenje (Šaleški študentski oktet). Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=bNOPCy3iD5A.  
•Fast art kiosk - natečaj poslikave kioska kot aktiven prostor medkulturnega dialoga (posoja za izvedbo LirikonFest-
a: Branje poezije iz kioska). Članek: 
 
Zdravje in zdrav življenjski stil  
•Športne aktivnosti v sklopu popoldanskega centra za mlade (namizni tenis, ročni nogomet, badminton v in pred 
Mladinskim centrom Velenje). 
 •Športni turnirji (namizni tenis, ročni nogomet) - tekmovalnost ni v ospredju, poudarek je na druţenju spoznavanju 
sovrstnikov, zabava, izmenjava izkušenj. 
 •Športne in plesne vsebine na igralni konzoli X-box kinect (interaktivnost, mladim izredno zanimivo). Neverjetni 
športni učinki, doseţeni z zabavnim igranjem interaktivne igrice. 
•Kulinarične delavnice s poudarkom na zdravi prehrani.  
•SOS kotiček - mladostniške teţave, pogovori o duševnem zdravju.  
•Filmski večeri na teme zdravega ţivljenjskega sloga.  
•Predavanje o nevrologiji.  
•Delavnice in pogovori na temo zdravega načina ţivljenja. 
 •Tedenske športno - gibalne vsebine (gibanje za zdravje, prostočasne športno tekmovalne vsebine).  
•Tematski filmski popoldnevi na teme zdravega ţivljenjskega sloga s pogovorom o tematiki.  
•Športne aktivnosti popoldanskega centra za mlade na bliţnjem šolskem igrišču. 
 •Poletje na kotalkališču (selitev popoldanskega centra za mlade na zunanjo lokacijo, športne vsebine, vključitev 
otrok). Za popestritev mladinskih in otroških prostočasnih dejavnosti v času poletnih počitnic smo tudi v letu 2012, 
skupaj s ŠRZ Rdečo dvorano Velenje, Športno zvezo Velenje in Mestno občino Velenje poskrbeli strokovni delavci 
in mentorji Mladinskega centra Velenje in DPM Edvarda Kardelja, praktikanti ter prostovoljci v sklopu preventivnih 
dejavnosti popoldanskega centra za mlade- INKUBUS. Program Poletje na Kotalkališču 2102 je bil letos dodatno 
popestren z učnimi vsebinami projekta »Mladinske ambasade medkulturnega dialoga Velenje«. 
•Sodelovanje pri projektu BICY - v letu 2012 je bil projekt avtomatizirane izposoje koles za prebivalce udejanjen, 
ena postaja za izposojo koles se nahaja neposredno pred Mladinskim centrom in Mladinskim hotelom Velenje. 
 
Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 
•Festival prostovoljstva 2012 - NIKOLI PRE(malo)STARI – ZA PROSTOVOLJSTVO. Medgeneracijsko druţenje, 
skupna predstavitev projektov posameznih organizacij, ki se s prostovoljstvom ukvarjajo na enem mestu, tudi z 
namenom, da različne generacije vidijo, s čim se druge generacije ukvarjajo, okrogla miza. 
•Bogračijada 2012 (medgeneracijsko druţenje s kulinaričnimi vsebinami). Organizirali smo sproščeno 
medgeneracijsko tekmovanje v kuhanju bograča. Zmagali so vsi udeleţenci, ki so med poizkušanjem vseh 
bogračev obujali spomine, se medsebojno seznanjali v čudovitem ambientu letnega kina ob Škalskem jezeru. 
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Festival mladih kultur Kunigunda 2012 
15. festival mladih kultur Kunigunda 2012, ki je največji projekt Mladinskega centra Velenje, je bil glasbeni preseţek 
festivala skozi njegovo celotno zgodovinsko obdobje. Na odrih se je zvrstilo ogromno glasbenih izvajalcev iz vsega 
sveta. Predstavili so najrazličnejše glasbene zvrsti, ki so jih podali na najbolj nevsakdanji način. Nekatere izmed njih 
so bile izvedene tudi na nevsakdanjih lokacijah urbanega mestnega jedra, kot je podhod, park ipd. 
Osnovni namen festivala je predstaviti alternativno kulturo v smislu ulične umetnosti, kot tudi dati moţnost in 
priloţnost različnim predvsem mladim umetnikom tako iz lokalnega okolja, kot širše. 
Festival se je v preteklih letih razvil in je bil prepoznan kot nadstandardni projekt ter je tako eden izmed treh nosilnih 
projektov v projektu EPK 2012. Dobil je naziv vodilni festival mladinske alternativne kulture v projektu EPK. 
 
Program smo pričeli izvajati ţe v začetku leta, poimenovali pa smo ga predfestivalsko dogajanje. Najprej smo v 
sodelovanju z Mladinskimi centri po Sloveniji (Slovenj Gradec, Murska Sobota in Krško) ter Šaleškim študentskim 
klubom pripravili ţe tretji zaporedni 'natečaj Botečaj'. Z natečajem smo dali mladim neuveljavljenim glasbenim 
skupinam moţnost predstavitve, najboljšim pa nastope na velikih koncertnih odrih festivalov: mladih kultur 
Kunigunda Velenje, Dnevi mladih in kulture Velenje, festivalu Generator v Krškem, Proštok, ter festivalu Medkulturni 
dnevi Slovenj Gradec. Potekali so štirje predizbori in veliko finale. Med dvaintridesetimi glasbenimi skupinami so si 
nastop na Kunigundi prisluţili kranjski psihadelični rokerji Applesauce Lorraine, ki so ogrevali publiko pred 
nastopom Kultur Shock-ov.  
Velenje je bilo leta 2012 partnersko mesto Evropske prestolnice kulture, zato smo ţeleli naš festival napovedovati 
skozi vse leto. Odločili smo se za izvedbo koncertnega cikla, ki smo ga poimenovali Made in Velenje, nanj pa smo 
povabili uspešne lokalne glasbenice in glasbenike, ki so svojo glasbeno pot začeli v Velenju in jo nato nadaljevali 
izven Velenja. S klasičnimi inštrumenti se nam je malo drugače predstavilo osem  odličnih mladih velenjskih 
glasbenikov: Nina Tafi, Joţe Rošer, Neva Beriša, Katja Skrinar, Pascal Vehovec, Janez Uršej, Aleksandra Šuklar in 
Izidor Kokovnik. Cikel smo mesečno razporedili in ga pripravljali vse od marca do junija 2012 v Vili Bianca. 
Koncertno poletno dogajanje smo pričeli z velikim julijskim open air koncertom v letnem kinu ob Škalskem jezeru, 
kjer smo se poklonili legendam in pripravili koncert »Tribute to legends: Nirvana, Guns 'n' Roses in Queen«. Sledil 
je še en predfestivalski open air dogodek in sicer elektronski, na katerem so se obiskovalci pred eMCe plac-om 
(kjer je bil kasneje postavljen tudi glavni festivalski oder) zamajali v ritmih elektronike izpod prstov odličnih 
izvajalcev in sicer: Kevin Over, Kashmire, Rubb Surr, Jamie Ricaro, ter Tejch & Dexa. Odličen dogodek je potekal 
13.7.2012 na prostem, pod šotrom. 28.7.2012 pa smo pripravili še zadnji open air koncertni dogodek, kjer smo 
pripravili »Festival nasedlega kita«, kjer so mladi ustvarjalci iz Slovenije izdelovali reciklirane nasedle kite iz smeti. 
Skozi ves dan in večer pa so se zvrstili nastopi: New wave syria, DJ Borka in DJ Bakto ter Some1else, MMBasa in 
Carman energy. V veliko veselje je poročati tudi o dejstvu, da smo celotni festival, od ideje do same izvedbe, izvedli 
sami. Oseminosemdeset mladih je pripravljalo in izvedlo celotni festival. Mlade smo povprašali, kaj si ţelijo slišati. 
Program je bil sestavljen tako rekoč na njihov predlog. To dejstvo pa priča tudi o odličnem obisku na slehernem 
dogodku festivala. 15. festival mladih kultur Kunigunda se je tako zaključil z bogatim obiskom, saj smo na vseh 
dogodkih skupaj našteli preko enajst tisoč obiskovalcev, kar je precej več, kot pretekla leta. Prav tako smo skupaj 
pripravili dvakrat več dogodkov kot leto poprej. Festival je prerasel lokalne okvire, saj smo na festivalu kot 
obiskovalce lahko srečevali tudi tuje govoreče obiskovalce. Verjamemo, da bo v letu 2013 enako, saj smo s 
projektom EPK dodali še zadnji kamenček v mozaik prebijanja meja lokalnega okolja. Program festivala je dostopen 
na www.kunigunda.si  
 
4. MLADINSKA INFRASTRUKTURA, VEČDNEVNE AKTIVNOSTI 
Kratek opis nastanitvenih zmogljivosti v upravljanju 
V upravljanju imamo Mladinski hotel. V septembru 2012 je minilo drugo leto od uradne otvoritve Mladinskega hotela 
Velenje. V drugem letu delovanja Mladinskega hotela Velenje s kapacitetami 58 postelj zasedenost ni upadla in je 
ponovno dosegla 10%. Gostje so bili predvsem udeleţenci raznih izobraţevalnih, kulturnih ali športnih dogodkov, 
kot so Mednarodno odprto prvenstvo v namiznem tenisu, Šoštanjski pustni karneval, Konferenca plesne 
pedagogike (s souporabo seminarskih prostorov), ţenski teniški turnir in drugi. Le 5% gostov je bilo turistov, ki so 
prišli v Velenje naključno, v lastni reţiji. Gostili smo tudi skupine dijakov in študentov, ki so prišli v Velenje na 
dvodnevne ekskurzije. Prav tako je del gostov povezanih tudi z delom Mladinskega centra Velenje, gre predvsem 
za mednarodne mladinske izmenjave, ustvarjalce raznih dogodkov (Festival Kunigunda, koncertni cikel, pri lastni in 
partnerski produkciji gostujoči umetniki). V letošnjem letu je pomembno poudariti tudi raznolikost gostov tako po 
mednarodni ravni kot po starostnem razponu. V upravljanju imamo tudi dijaško - študentski dom z 94 posteljami, ki 
je dobro zaseden, vendar prinaša tudi slabe stvari (nočni red, čistoča). Ves čas se trudimo mlade, ki so pri nas 
nastanjeni, spodbujati k urejanju svojega ţivljenjskega okolja, v dogovoru s ŠCV bomo uredili tudi nočno recepcijo. 
Pri aktivnostih, katerih partner smo, se praviloma za nastanitve in sestanke uporablja mladinska infrastruktura 
(različne koordinacije, projekti). V začetku marca 2013 bomo tako za razširjeno ekipo snovalcev festivala 
Kunigunda (zaposleni in mladi) organizirali delovni vikend v Mladinskem centru Šmartno ob Paki (hostel in 
seminarski prostori). Tudi na področju mednarodne dejavnosti deleţniki uporabljamo mladinsko infrastrukturo (razni 
medsebojni izobraţevalni in delovni obiski, večstranske mednarodne mladinske izmenjave). 
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Večdnevne programske aktivnosti v 2012 
V širšem lokalnem prostoru postajamo vse bolj prepoznavni na področju večdnevnih nastanitev s programskimi 
vsebinami v naših seminarskih prostorih. Odprti smo za vse, tako da gostimo od verskih, turističnih, poslovnih, 
študentskih, zabavnih skupin, ki v večjem številu izvajajo svoje dejavnosti pri nas. Vedno plodnejše sodelujemo tudi 
s študentskimi klubi iz vse Slovenije ter z njihovo krovno zvezo ŠKIS, ki bodo tudi letos pri nas izvedli več 
večdnevnih delovnih srečanj in sestankov. V letu 2012 smo pripravili in natisnili nove in atraktivnejše letake, ki smo 
jih postavili na več prepoznavnih točk po Velenju.  Pripravili smo predstavitev in oglas za popotno brošuro Velenje 
In your pocket, ki bo izšla v začetku 2013. Odločili smo sodelovati pri knjiţici z ugodnostmi Druţinske dogodivščine 
2013, kjer smo pripravili kupon z ugodnostjo za druţine in sicer 1+1 nočitev gratis. Knjiţica prav tako izide 2013. V 
času Pikinega festivala smo skupaj s TIC Velenje pripravili posebno ponudbo namenjeno obiskovalcem festivala – 
Pikasta pustolovščina za druţine.  V preteklem letu so prav tako stekle priprave za skupno promocijo hostlov, ki 
delujejo v okviru Mladinskih centrov (preko Sekcije Mama), za katero prav tako verjamemo, da bo v letu 2013 
pripomogla k večji prepoznavnosti in obiskanosti našega hostla. V okviru večdnevnih programskih aktivnosti, ki jih 
organiziramo ali gostimo, vedno sledimo in bomo sledili širjenju prepoznavnosti naše organizacije. Vsako skupino, 
ki jo gostimo v okviru Mladinskega hotela ali v kombinaciji s programskimi vsebinami v naših seminarskih prostorih, 
povabimo na večerne dogodke v mladinski kulturni klub eMCe plac, razkaţemo jim infrastrukturo s katero 
upravljamo (letni kino, pekarna, KRMC), ter jim predstavimo delovanje in aktivnosti, ki jih izvajamo. Predstavimo tudi 
aktivnosti partnerjev, saj je v našem lokalnem okolju mladinsko delo dobro razvito in ponuja kvalitetne programe. 
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5. FINANČNO POROČILO 
 
PRIMERJALNI PODATKI –PLAN 2012/REALIZACIJA2012 po posameznih programih. 

PP NAZIV PRIHODKA/STROŠKA 
PLAN 
2012 

REALIZ. 
2012 INDEKS 

REALIZ. 
2011 INDEKS 

1 2 3 4 5=4/3 6 7=4/6 
1 Redno zaposleni 0 27.108 0 0 0 
2 Javno delo 0 32.992 0 0 0 
3 Socialna zbornica 0 10.480 0 0 0 
01 Dejavnost MCV 229.500 51.232 22 117.820 43 
02 Oder z mlade 3.000 3.400 113 4.817 71 
03 Informativna pisarna 4.000 1.870 47 5.343 35 
04 Multil. mlad. izmenjava 15.000 0 0 2.143 0 
05 Prostovoljci 2.900 1.854 64 2.532 73 
06 Galerijska dejavnost 1.000 1.323 132 1.011 131 

08 
Festival mladih kultur 
Kunigunda 100.000 214.603 215 114.353 188 

09 Podpora umet.proj. kitar. 3.000 0 0 2.500 0 
10 Mladi in EU 2.000 326 16 2.766 12 

11 
EVS Evropska prostovoljna 
služba 15.000 15.115 101 10.614 142 

12 Filmski večeri 1.000 0   0 0 
13 Delovanje dnevnega centra 9.000 7.820 87 8.146 96 
14 Multimedijski center Kunigunda 9.500 17.249 182 28.016 62 
15 Koncertni cikel 13.000 16.404 126 10.485 156 
16 Vodno mesto - izolacijski teden   30.000 50.733 169 0 0 
17 Evr. mlad. izobraževalni center 2.000 473 24 637 74 
18 Letni kino 9.000 2.516 28 2.286 110 
19 Urbane akcije 0 4.308 0 0 0 
20 Gledališki projekti 2.000 0 0 708 0 
22 Klubska dejavnost 9.000 0 0 6.309 0 
24 Servisi - pomoč pri ozvočenju 5.000 2.133 43 4.268 50 
25 Video delavnice 9.500 7.810 82 0 0 
26 Tržna dejavnost KRMC 0 3.748 0   0 
27 Raziskovalni tabor 5.000 7.918 158 0 0 
28 Promenada - revitalizacija 12.500 30.641 245 0 0 
30 Mladinski Hostel - prenova 5.000 103.944 2.079 99.182 105 
32 Omrežen.si 3.500 4.024 115 6.029 67 

33 
Ambasadorji medkulturnega 
dialoga 3.500 3.905 112 3.822 102 

  SKUPAJ ODHODKI 503.900 623.930 124 433.787 144 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  
Prihodki so bili realizirani v višini               647.784 € 
V primerjavi s preteklim letom je to 146 %  realizacije leta 2011. 
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Naziv prihodka LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Prihodki iz sredstev javnih financ 518.141 319.318 162 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 124.481 120.004 104 
Prihodki od donacij 500 1.300 38 
Prihodki od prodaje vstopnic 4.313 3.596 120 
Finančni prihodki  349 344 101 
Izredni prihodki 0 1 0 
Prevrednotovalni prihodki 0 623 0 
Drugi prihodki 0 0 0 
SKUPAJ 647.784 445.186 146 
 
Prihodki tržne dejavnosti v višini 128.794€ predstavljajo 20% vseh prihodkov. 
 Odhodki so bili realizirani v višini                623.930 € 
V primerjavi s preteklim letom je to 144 %  realizacije leta 2011. 
 
Odhodke sestavljajo: LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Stroški blaga,  materiala in storitev 375.428 245.954 153 
Stroški dela 224.477 169.514 132 
Ostali drugi stroški  3.842 5.061 76 
Finančni odhodki 0 255 0 
Amortizacija v breme rezultata 20.183 13.004 155 
Ostali prevrednotovalni odhodki 0 0 0 
SKUPAJ 623.930 433.788 144 
 
Preseţek  prihodkov nad odhodki  leta 2012 znaša 23.854 €. 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
Prihodki po denarnem toku so doseţeni v višini 670.030 €  in predstavljajo v primerjavi s preteklim letom 117 % 
realizacije. 
1. Prihodki so bili realizirani v višini     670.030 € 
VRSTA PRIHODKA  LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Prihodki za izvajanje javne službe 558.684 476.617 117 
Prejeta sredstva iz javnih financ 557.817 473.512 118 
Prejeta  sredstva iz državnega proračuna 54.884 33.397 164 
Prejeta  sredstva iz  občinskega proračuna 479.127 423.392 113 
Prejeta sredstva javnih agencij 1.041 3.946 26 
Prejeta sredstva od Skladov socialnih zavarovanj 22.765 12.777 178 
Prejeta sredstva iz drugih proračunov EU 0 480 0 
Prejete obresti  367 0 0 
Drugi tekoči prihodki 0 2.625 0 
Prejete donacije iz domačih virov 500 0 0 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  111.346 114.562 97 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  53.619 72.200 74 
Prihodki od najemnin, zakupnin 57.352 41.623 138 
Drugi tekoči prihodki 375 739 51 
SKUPAJ 670.030 591.179 113 
Prihodki tržne dejavnosti so predvsem iz naslova delovanja mladinskega hotela, ki je v letu 2012 ustvaril 
večino  tržne dejavnosti. 
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2. Odhodki so bili realizirani v višini      650.270€ 
VRSTA ODHODKA LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Odhodki za izvajanje javne službe 560.975 468.916 120 
Plače in drugi izdatki zaposlenim 172.038 120.103 143 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 28.073 19.370 145 
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sl. 288.045 186.429 155 
Obresti 81 0 0 
Investicijski odhodki 72.738 143.014 51 
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  89.232 95.880 101 
Plače in drugi izdatki zaposlenim 18.736 27.774 67 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.013 4.598 66 
Izdatki za blago in storitve - prodaja na trgu 67.483 63.508 106 
SKUPAJ 650.207 564.796 115 
      
3. Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka je                19.823€ 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
VRSTA PRIHODKA  LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Prihodki za izvajanje javne službe 518.641 324.559 160 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 514.329 320.618 160 
Prihodki od prodaje blaga in materiala 4.312 3.596 120 
Finančni prihodki  349 344 101 
Prevrednotovalni prihodki  0 1 0 
Drugi prihodki 0 0 0 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  128.794 120.627 107 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 128.794 120.004 107 
Prihodki od prodaje blaga in materiala 0 0 0 
Finančni prihodki  0 0 0 
Prevrednotovalni prihodki  0 623 0 
Drugi prihodki 0 0 0 
SKUPAJ 647.784 445.186  145 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnosti je izdelan pri prihodkih in odhodkih glede na dejansko doseţene 
prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu za stroškovni mesti 36 in 40.   
Trţne prihodke in odhodke vodimo na stroškovnih mestih 36 - multimedijski center in stroškovno mesto 40 – 
mladinski hotel. Ostale  trţne prihodke smo izračunali v % trţnih prihodkov v celotnih prihodkih. Z istim % smo 
prenesli stroške. Izračun je izdelan v tabeli trţne dejavnosti.  Na osnovi tega obrazca je izdelan tudi obračun davka 
iz dohodka. 
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VRSTA ODHODKA LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Odhodki za izvajanje javne službe 505.308 314.107 161 
Stroški blaga,  materiala in storitev 303.387 172.462 176 
Stroški dela 199.718 135.115 148 
Amortizacija 2.203 2.555 86 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 
Drugi stroški 635 3.828 0 
Finančni odhodki 0 147 0 
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu  117.987 119.681 99 
Stroški blaga,  materiala in storitev 72.041 73.492 98 
Stroški dela 24.759 34.399 72 
Amortizacija 17.980 10.449 172 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 3.207 0 0 
Drugi stroški 0 1.233  0 
Finančni odhodki 0 108 0 
SKUPAJ 623.295 433.788 144 
Stanje sredstev-AKTIVA- v višini        1.948.699€ 
Aktivo sestavljajo naslednje postavke: 
VRSTA DOLGOROČNEGA SREDSTVA  LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 2.675 2.675 100 
Popravek vrednosti 793 258 307 
Nepremičnine 1.860.342 1.834.683 101 
Popravek vrednosti nepremičnin 132.856 77.815 171 
Oprema in druga osnovna sredstva 268.423 208.335 129 
Popravek vrednosti  opreme  205.737 155.961 132 
SKUPAJ 1.792.054 1.811.659 99 
Oprema se amortizira  z enakomernim časovnim odpisom, po stopnjah predpisanih z Pravilnikom  o načinu in 
stopnjah odpisa opredmetenih OS. Na osnovi popisa sredstev je bila opravljena uskladitev. Vsi podatki o 
pridobitvah, odpisih  in amortizaciji so v prilogi  Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in osnovnih 
sredstev.  
VRSTA KRATKOROČNEGA SREDSTVA  LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Denarna sredstva v blagajni 0 0 0 
Dobroimetje pri bankah  in drugih finančnih ustanovah 62.690 40.490 155 
Kratkoročne terjatve do kupcev konto 1200 48.904 6.854 714 
Dani predujmi in varščine 735 14 5.250 
Kratkoročne terjatve do EKN, konto 1400 39.654 34.120 116 
Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0 0 
Druge kratkoročne terjatve 4.660 2.243 208 
Aktivne časovne razmejitve 2 3.887 0 
SKUPAJ 156.645 87.608 178,8 
Aktivni konti izvenbilančne evidence  so v višini      234.528 € 
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V izvenbilančni evidenci vodimo stavbno pravico, ki smo jo pridobili v letu 2009 od Mestne občine Velenje(v tem letu 
je bila pravica vpisana v zemljiško knjigo). Stavbna pravica je bila eden od pogojev  na razpisu Ministrstva za 
šolstvo in šport, za pridobitev sredstev  iz EU.   
Stavbno pravico, kot zavod v knjige ne moremo evidentirati kot  neopredmeteno sredstvo,  
– saj imamo s pogodbo prenos zgradbe v upravljanje ţe v letu 2008. Za stavbno pravico ne plačujemo nobenega 
nadomestila, zato jo vrednotimo izvenbilančno po vrednosti 1€.  
V višini 234.527€ izvenbilančno evidentiramo garancijo za odpravo napak v garancijski dobi   
Št. 58/15242/11/318, z datumom izdaje 04.10.2011 in veljavnostjo  30.09.2013. 
II. Stanje obveznosti do virov sredstev – PASIVA – v višini    1.948.699€ 
Sestavljajo: 
VRSTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Kratkoročne obveznosti  za predujme 320 100 320 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 18.182 15.127 120 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 56.583 13.782 411 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 3.898 0 0 
Obračunane obveznosti za davke, asignacija 0 1.712 0 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 8.065 3.075 262 
Pasivne časovne razmejitve  25.132 20.000 126 
SKUPAJ 112.180 53.796 209 
 
VRSTA DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  LETO  2012 LETO  2011 IND. 12/11 
Dolgoročne rezervacije 5.644 5.644 100 
Obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva 1.793.824 1.826.631 98 
Presežek prihodkov nad odhodki 0 0 0 
Presežek odhodkov nad prihodki  37.051 13.196 281 
SKUPAJ 1.836.519 1.845.471 100 
 
V letu 2006 je Ministrstvo z aneksom k pogodbi preneslo vsa osnovna sredstva v upravljanju  na Mladinski  center 
Velenje. Zato se izkazujejo rezervacije iz naslova donacij  osnovnih sredstev prejetih v naravi za pokrivanje bodočih 
stroškov amortizacije. 
III. Preseţek prihodkov nad odhodki v višini      37.051€ 
V letu 2011 je bil ustvarjen preseţek prihodkov v višini 13.196€, v letu 2012 pa v  višini 23.855€ in ostane 
nerazporejen. Tako  ostane v bilanci preseţek prihodkov  v višini 37.051 €. 
 
Pasivni konti izvenbilančne evidence               234.529 €          
Na pasivnem kontu izvenbilančne evidence je evidentirana obveznost za vračilo stavbne pravice MOV  v višini 1 €, 
ter bančna garancija v višini 234.528€ (podrobnejše navedbe  so pri aktivni izvenbilančni evidenci) 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. decembra 2012. 
Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjeni glede na vrste in ročnost. Obvezni prilogi k bilanci stanja sta 
Pregled stanja in gibanja dolgoročnih naloţb in posojil, ter »Pregled gibanja in stanja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev«. 
 
 
CELOTNO POROČILO JZ MLADINSKI CENTER VELENJE, KULTURA IN IZOBRAŢEVANJE ZA LETO 2012 JE 
DOSTOPNO NA http://www.mc-velenje.si/sl/mc/informacije-javnega-znaaja 
 

Marko Pritrţnik, l. r. 
direktor 
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JAVNI ZAVOD GALERIJA VELENJE 
 

POROČILOZA LETO 2012 
 

 
A) POSLOVNO POROČILO 
 
1. SPLOŠNI DEL 
 

1.1 OSNOVNI PODATKI 
 

GALERIJA VELENJE 
MATIČNA ŠTEVILKA: 3477126000* 
DAVČNA ŠTEVILKA: 96599057** 
DATUM USTANOVITVE: 19.11.2008 
FIRMA: JAVNI ZAVOD GALERIJA VELENJE 
SKRAJŠANA FIRMA: Ni vpisa 
SEDEŢ: VELENJE 
POSLOVNI NASLOV: VELENJE, TITOV TRG 005 , 3320 VELENJE 
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: Javni zavod 
DODATNA OBLIKA: Podoblika ni določena 
TIP KAPITALA: nima kapitala 
VRSTA ORGANA NADZORA: nima organa nadzora 
 
DRUŢBENIK (oziroma član in ustanovitelj) 
identifikacijska številka: matična številka - 5884268000 
osebno ime / firma: MESTNA OBČINA VELENJE 
naslov: VELENJE, TITOV TRG 001 , 3320 VELENJE 
vrsta odgovornosti za obveznosti druţbe: ne odgovarja 
obseg odgovornosti: Ni vpisa 
datum vstopa: 19.11.2008 
 
DRUŢBENIK (oziroma član in ustanovitelj) 
identifikacijska številka: matična številka - 5163676000 
osebno ime / firma: GORENJE gospodinjski aparati, d.d. 
naslov: VELENJE, PARTIZANSKA CESTA 012 , 3320 VELENJE 
vrsta odgovornosti za obveznosti druţbe: ne odgovarja 
obseg odgovornosti: Ni vpisa 
datum vstopa: 19.11.2008 
ZASTOPNIK: 
tip zastopnika: direktor 
identifikacijska številka: EMŠO - 2601951506134 
osebno ime / firma: Pangeršič Stanislava 
naslov: VELENJE, ŠALEK 083 , 3320 VELENJE 
datum podelitve pooblastila: 19.11.2008 
način zastopanja: samostojno 
zastopa: direktor 
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1.2 ZGODOVINA RAZVOJA 

Galerija je bila zgrajena leta 1971, na Titovem trgu 5. Arhitekt Adi Miklavc jo je postavil ob bok pomembnih 
arhitektur Kulturnega doma, Delavskega kluba, Ljudske univerze (1957) in poslovne zgradbe Premogovnika 
Velenje. Projekt Kulturnega doma, Delavskega kluba in Ljudske univerze je pripravil arhitekt Oton Gaspari 
(1957), poslovno zgradbo Premogovnika Velenje pa arhitekt Aljoša Aljančič (1959). 
K temu urbanemu prostoru najoţjega mestnega jedra se je v letu 1997 pridruţila še poslovno-trgovska zgradba 
arhitekta Nandeta Korpnika, ki se po zasnovi prilagaja poslovni zgradbi Premogovnika Velenje in išče 
ravnoteţje tudi z arhitekturama hotela Pake (1959), arhitekta Stanka Rohmana in Ljubljanske banke, delo 
arhitekta Miloša Bonče (1972). 
Galerija je dobila svoje prostore, ki se nahajajo na izjemni lokaciji mestnega trga, leta 1976 skupaj s knjiţnico. 
Leta 2005 se je knjiţnica preselila v nove prostore, tako da od takrat Galerija Velenje deluje v večjih razstavnih 
prostorih. Z razširitvijo razstavnih prostorov in s tem tudi pridobitve moţnosti za izvajanje večjih razstav in 
projektov je postala pravo središče sodobne likovne umetnosti in večjih študijsko zasnovanih razstav v Velenju. 
 

1.3  UPRAVLJALSKA STRUKTURA 
Galerijo upravljajo direktorica Stanislava Pangeršič in Svet Galerije Velenje, ki ga sestavljajo: Uršula Menih-
Dokl – predsednica, Drago Bahun, Robert Klančnik, Biljana Škarja , Aleksandra Dolenc – Gojevič in Stojan 
Špegel .  
Javni zavod Galerija Velenje deluje na področju matičnega sedeţa zavoda, ob tem vodi Zbirko sodobne 
umetnosti Gorenje, ki je locirana na Velenjskem gradu. Občasno prireja razstave v razstavišču Gorenja in skrbi 
za zbirke v depojih na sedeţu zavoda. 
Programska usmeritev Galerije Velenje je izoblikovana in predstavljena v letnem programu za leto 2012 in 
potrjena na Svetu zavoda. V tem kontekstu je zastavljeno poročanje o delu zavoda za leto 2012. 
 

1.4  KADRI 
V letu 2012 so bile v Galeriji Velenje stalno zaposlene dve strokovni sodelavki in direktorica. Varovanje 
Galerije se je opravljalo preko javnih del. V času dopusta javnega delavca je Galerijo varoval študent.  
Pedagoške delavnice za mlade in predavanja so izvajali tudi študenti likovne ali pedagoške akademije .  
V letu 2012 je bil odobren  javni delavec v Galeriji Velenje. 
 

1.5  DEJAVNOST 
 Razstavna dejavnost 
 Strokovno urejanje dokumentacije 
 Pedagoško delo in popularizacijski programi 
 Strokovno-raziskovalno delo 
 Publiciranje v strokovnih revijah, katalogih, časopisih in na internetnih straneh 
 Spodbujanje in organiziranje likovnih izobraţevanj. 
  Organiziranje ogledov pomembnih razstav doma in v tujini 
 Delo na področju odnosov z javnostmi - promocija osnovne dejavnosti 
 Ustanovitev prodajne galerije v Vili Bianci in prirejanje občasnih razstav 

 
 

1.6 IZOBRAŢEVANJE 
ZAPOSLENIH 

Galerije postajajo prostori vseţivljenjskega učenja. Sporočilnost umetnosti je večplastna in zahteva   
ogromno znanja za interpretacijo likovnega dela in tudi za razumevanje. Zato  je  ključnega  
pomena   nenehno  izobraţevanje   zaposlenih  in  nenehni  stik  z najnovejšimi vizualnimi praksami. 
Prostori muzejev in galerij so tudi prostori povezovanja različnih znanj in praks ter središča 
druţabnega ţivljenja. 
 
Izobraţevanja zaposlenih v letu 2012: 

31. januar – Strokovna ekskurzija EPK 2012 – Lipica 
Udeleţba: Milena Koren Boţiček 

5. marec – Zgodovinski arhiv Celje- strokovno usposabljanje 
Udeleţba: Kornelija Kriţnič 

30. marec – Ljubljana simpozij SUZD  
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Udeleţba: Kornelija Kriţnič, Milena Koren Boţiček 
31. marec – Strokovna ekskurzija v Pecs, Madţarska 

Udeleţba: Stanislava Pangeršič, Kornelija Kriţnič, Milena Koren Boţiček 
16. april – Seminar VKD, Ljubljana 

Udeleţba: Kornelija Kriţnič, Milena Koren Boţiček 
23. avgust – Strokovna ekskurzija EPK 2012, Murska Sobota, Ptuj 

Udeleţba: Stanislava Pangeršič, Kornelija Kriţnič, Milena Koren Boţiček 
12. oktober – Maribor, SMD forum 

Udeleţba: Milena Koren Boţiček, Kornelija Kriţnič 
 
PROGRAM GALERIJE VELENJE v letu EPK 
Leto  2012 je bilo v znamenju Evropske prestolnice kulture. Galerija Velenje je bila vključena v mreţni projekt 
Uf, industrije, z razstavo Gorenje z vizijo. Razstava je predstavila izdelke dobrega industrijskega oblikovanja v 
Gorenju ter njegove marketinške pristope in strategije v preteklosti in sedanjosti, s pogledom v prihodnost. 
Zdruţila je strokovne delavce Gorenja (oblikovanje, marketing, zgodovina) , Galerije  Velenje, Filozofske 
fakultete (FF) in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana.   
Arhivski depoji Gorenja hranijo veliko arhivskega gradiva, dokumentov, fotografij, zapisov, ki so v sklopu 
mreţnega projekta Maribor Evropske prestolnice kulture 2012 končno tudi zaţiveli del svoje javne predstavitve.. 
Razstava Moč niti  je bila razstava z področja oblikovanja tekstilnih in modnih eksponatov skozi oči  vrhunskih 
oblikovalk: Ksenije Baraga, Ete Sadar Breznik, Ande Klančič in oblikovalskega tandema Bela Bela.  V svojem 
ustvarjanju uporabljajo isto izrazno sredstvo- nit. V njihovem delu se prepleta umetniško in uporabno. 
Njihovi izvirni in  nagrajeni oblikovalski doseţki so bili na ogled tudi v razstavišču Gorenja. 
Projekt -  Prva praska najbolj boli - je z avtorico Zoro Stančič in arhitektko razstave Andrejo Jug polemizirala z 
gledalci in prostorom v in izven Galerije in je pritegnila obiskovalce k aktivnemu soustvarjanju razstave. Zora 
Stančič, po besedah likovnega kritika T. Logarja » s konceptualno gesto arhitekturne preureditve ( postavila je 
zid v prostor) ne le razbija klasični galerijski prostor ampak ga povsem enači z javnim prostorom, z ulico.«  
»Varni » galerijski zid vabi obiskovalca, da na njemu ustvari svojo umetnino. 
Razstava SUSTainArt je povezala Visoko šolo za varstvo okolja in Galerijo ter mlade strokovnjake in umetnika.  
Projekt  je zdruţil vse najperspektivnejše producente in proizvajalce šaleške doline, ki se zavedajo trajnosti in 
sonaravnosti. 
Inventura 12  je  z mladimi ustvarjalci ŠCV-Umetniške gimnazije Velenje tradicionalen dogodek, ki vsako leto 
navdušuje in s katerim zaključimo vsakoletne skupne projekte v izobraţevalnem programu Galerije in Gimnazije 
Velenje. 
Izven naše doline  je Galerija  bila povabljena v slovenski projekt pomembnejših regionalnih galerij Pogled 6, 
kjer je kustosinja   Galerije izbrala dva mlajša »dolinska« umetnika, ki sta s svojima deloma v omenjeni razstavi 
prepotovala Slovenijo. 
Ob pomembnem jubileju, 20-letnici mednarodnega projekta Sinji Vrh ( v preteklosti je Galerija Velenje 
bila vključena v ta projekt ) je bila  mag. Milena Koren Boţiček povabljena k pisanju preglednega besedila v 
zborniku tega jubileja.  
 
 

1.7 PRAVNI STATUS 
  
GALERIJA VELENJE JE JAVNI ZAVOD. 

 
1.8  NARAVNANOST ZAVODA NA DOLGOROČNE CILJE, KI  

IZHAJAJO IZ NACIONALNIH PROGRAMOV IN PODROČNIH 
STRATEGIJ 

 
 Sistematično nadgrajevanje zbirk z novimi problemskimi predstavitvami in spremljajočimi strokovnimi 

razstavami 
 Spodbujanje strokovnih analiz in interpretacije slovenske likovne umetnosti 
 Pozornost do donatorjev 
 Organiziranje razstavnih in festivalskih programov in projektov 
 Spodbujanje vrhunske ustvarjalnosti s podpiranjem nadarjenih umetnikov iz domačega in širšega okolja 
 Organizacija rezidenčnih udeleţb umetnikov iz tujine in naših umetnikov v tujini 
 Vzgajanje občinstva s pedagoškimi in andragoškimi prijemi 
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1.9  LETNI CILJI, KI SO BILI ZASTAVLJENI V PROGRAMU DELA ZA 

LETO 2012 
 Vidno dvigniti prepoznavnost Galerije z odličnim in kakovostnim programom v lokalnem in 

nacionalnem okolju- Projekt EPK 2012 je bil priloţnost za to. 
 Povečati deleţ vzgojnih programov za mlade, vzgojitelje in vse, ki vodijo druge ljudi; 
 Oblikovati privlačne programe za različne ciljne publike 
 Na novo odpreti polje za širše druţbeno-humanistične teme in dialoge v prostorih Galerije 
 Na novo oblikovati kulturno- vzgojne teme, ki se bodo podajale na privlačen in zanimiv način 
 

 
1.9.1 REALIZACIJA  CILJEV  -  POROČILO O DOGODKIH ZA LETO 
2012   

1.9.1.1 GALERIJA VELENJE – RAZSTAVE  
 22. december 2011 - 28. januar 2012 

Moč niti – razstava Sodobne slovenske tekstilne umetnosti in oblikovanja ( razstavljale so Ksenija 
Baraga, Bela Bela, Eta Sadar Breznik ter Anda Klančič)     

 2. februar 2012 – 26. marec 2012 
ZORA STANČIČ -  Prva praska najbolj boli - razstava 

 30. marec 2012 – 22. april 2012 
POGLED – INTER SLO na sodobno umetnost 
Razstava je nastajala v sodelovanju naslednjih mest: Kostanjevica na Krki, Murska Sobota, Slovenj 
Gradec, Velenje, Maribor, Gorica, Celje, Kranj, Koper  

 26. april 2012 – 20. maj 2012 
SUSTain ART – snujemo prihodnost- okoljske rešitve v Šaleški dolini  
in umetniške vizije Uroša Potočnika 

 24 .maj do 9. junij 2012 
 Inventura – razstava  CSŠ – letna razstava  učencev umetniške gimnazije - likovna smer 

 16. junij  do  17. novembra  2012 
 EPK  2012 –- Uf, industrije – Gorenje z vizijo ( oblikovanje, industrijska dediščina ) 

 6. december 2012 – 27. januar 2013  
Likovno-vizualno-interdisciplinarno-  Razstava po izboru  DSLK 
 
 
1.9.2.2 GORENJE - RAZSTAVE 

-Januar – Prepletanja - uporabna umetnost 
-Februar/marec – Zora Stančič, akademska slikarka – razstava grafik 
-April/maj – SUSTain ART, okoljske rešitve v Šaleški dolini 
-Junij - november – Gorenje z vizijo, razstava s področja oblikovanja industrijske dediščine -  vodstva, 
delavnice za otroke in odrasle, pogovori, izobraţevanja. 
V okviru projekta EPK 2012 so bila organizirana predavanja na temo: Druţbena odgovornost podjetij in kultura, 
Kreativnost in kreativne industrije – Kaj je to? 
-November/december – Iz mednarodne zbirke Galerije Velenje, razstava del 
 
1.9.2 PEDAGOŠKA DEJAVNOST  
Ob razstavah v Galeriji Velenje je bilo v prvi polovici leta 2012 realiziranih 50 vodstev za različne starostne 
skupine in 35 delavnic. Galerija je sodelovala na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer se je 
predstavila s svojimi dejavnostmi ter pri projektih Pedagoške sekcije pri Skupnosti muzejev Slovenije. 

 
PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO 
DELAVNICE 
 
SV. LUCIJA, 13. 1. 2012 
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Otroci iz vrtca Najdihojca so poslušali pravljico o sv. Luciji in izdelovali lučke. Delavnico je vodila  Nina 
Jamnikar. 
Delavnice za  skupine ob razstavi PREPLETANJA (do 28. 1. 2012) 
Delavnico je vodila likovna pedagoginja Nina Cvirn. 
Ob razstavi je bilo izvedenih 5 delavnic za predšolske skupine. 
Delavnice za skupine ob razstavi Zore Stančič, Prva praska najbolj boli (2. 2. do 26. 3. 2012) 
Vodila likovna pedagoginja Nina Cvirn. 
Ob razstavi je bilo izvedenih 11 delavnic za predšolske skupine, tri za osnovnošolske skupine ter ena za VDC.  
PROJEKTNI  DNEVI – Šola za storitvene dejavnosti Velenje,  23. in 24. 1. 2012 
1. dan: Delavnice sitotiska in polstenja, ki so jih vodile avtorice razstave »Prepletanja«  
Anda Klančič – polstenje, Jana Mršnik in Vesna Štih – sitotisk na majice in platno. 
2. dan: Delavnico je vodila in pripravila Nina Cvirn absolventka likovne pedagogike. Dijaki so izdelovali prosto 
stoječe figure iz ţice in jih prepletali z različno debelimi vrvicami.  
GRAFITI V GALERIJI – delavnica za srednješolce, 16. 2. 2012 
Delavnico je vodila avtorica razstave Zora Stančič. 
Delavnice so se udeleţili dijaki Gimnazije Velenje – likovna smer. 
Madonna: Angleške roţice – pravljica in ustvarjalna aktivnost  - 8. 5. 2012 
Ob razstavi SUSTainART so otroci poslušali pravljico in zasadili v atriju Galerije vsak svoj vrtiček. Vodila 
Urška Ojsteršek. 
Teden druţine in Mednarodni dan muzejev  
V tednu druţine in ob Mednarodnem dnevu muzejev smo pripravili delavnico 
KULKOLAŢ NI GOLAŢ, 19. 5. 2012.  Potekala je pod vodstvom akademskega slikarja mag. Uroša 
Potočnika,  ki je v tem času v Galeriji razstavljal svoja platna in kolaţe iz zadnjega obdobja njegovega 
ustvarjanja. 
Učna ura v Galeriji, Posebna šola 1. – 9. razred – 7. 6. 2012 
Ob razstavi Inventura 12 je potekala učna ura za učence s prilagojenim programom, ki so po ogledu razstave 
ustvarjali ob delih dijakov Umetniške Gimnazije. Vodil je likovni pedagog Robi Klančnik.  
Počitniške likovne delavnice, od  2. do 6. 7. 2012 
Počitniške likovne delavnice so bile namenjene otrokom od 6. do 15. let. Vodil jih je akademski slikar Stojan 
Kneţevič. Delavnice so bile brezplačne, vključno s slikarskim materialom. 
Delavnica ob razstavi Gorenje z vizijo, 15. 9. 2012 
Na sobotni likovni delavnici so se otroci podrobno seznanili z glino. Glina je idealen mehak kiparski material, 
kjer lahko otroci  gnetejo, dodajajo in odvzemajo gnetljivi material. Otroci so pri svojem likovnem ustvarjanju 
oblikovali  izdelek po svoji izbiri. 
Delavnico je vodila dipl. likovna pedagoginja Nina Cvirn. 
Izdelava maket gospodinjskih aparatov Gorenje na sončno energijo, delavnica za druţine in 
otroke – 27. 9. 2012 
Delavnica je bila nadaljevanje robotske delavnice lanskega leta, kjer so otroci spoznali osnove elektronike. 
Skupaj s starši so naredili hranilnik v obliki pralnega stroja, pečice, hladilnika ter jih opremili z motorčkom in 
sončno celico. Namen delavnice je bil spodbuditi otroke k ustvarjanju ter jih seznaniti z naravnimi energetskimi 
viri. Delavnico je vodil Miha Cojhter, študent na Kunst Universität Linz. 
Kulturni dan – OŠ Šalek, 2. 10. in 3. 10. 2012 
Kulturni dan smo pripravili za šeste in sedme razrede OŠ Šalek. Učenci so si ogledali 12 javnih spomenikov ob 
katerih so se seznanili s pomenom javnih spomenikov in njihovo vlogo v javnem prostoru, spoznali so avtorje in 
upodobljence.  
Teden otroka, Z igro do dediščine – 4. 10. 2012 
V okviru akcije Z igro do dediščine smo pripravili brezplačno delavnico za otroke, ki jo je vodila akad. slikarka 
Urška Mazej. Likovna dela različnih tehnik, motivov in vsebin, ki se nahajajo v depojih Galerije so bila 
izhodišče za pogovor o likovni dediščini in za ustvarjanje v izbrani tehniki. Poudarek je bil na predstavitvi 
grafičnih tehnik.  
Otroške delavnice Igriva arhitektura, Naše mesto - 11. 10. 2012 Delavnico sta vodila dr. Mojca 
Furman Oman in Jaka Sedovnik, univ. dipl. inţ. arh. (Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije), v njej pa so 
ustvarjali učenci osnovne šole Mihe Pintarja Toleda. Projekt Igriva arhitektura poteka pod okriljem Zbornice za 
arhitekturo in prostor Slovenije, ki pod skupno znamko Arhitektura in otroci vodi izobraţevanje mladih o 
pomenu arhitekture in prostorskih kvalitetah. 
Peka piškotov – delavnica za otroke in druţine – 25. 10. 2012 
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Ob razstavi Gorenje z vizijo je potekala delavnica peke piškotov v sodelovanju s Šolo za storitvene dejavnosti. 
Delavnico je vodila Marija Novak, učiteljica strokovno teoretičnih predmetov z dijaki Šole za storitvene 
dejavnosti.  
 
1.9.3 VODSTVA IN JAVNA VODSTVA  
Javno vodstvo po razstavi SUSTainART – 12. 5. 2012  
Po razstavi sta vodili kustosinji razstave. 
Javno vodstvo po razstavi Gorenje z vizijo – 7. 7. 2012 
Po razstavi je vodila Urška Ojsteršek, vodja projekta razstave v Gorenju. 
Javno vodstvo po razstavi Gorenje z vizijo – 22. 8. 2012 
Javno vodstvo po razstavi Gorenje z vizijo – 29. 8. 2012 
Do srede novembra 2012 je bilo realiziranih 50 vodstev po razstavah. 
 
1.9.4 PRIREDITVE,  POGOVORI, PREDAVANJA 
VEČERNO TKANJE  - ob otvoritvi EPK - 21. 1. 2012 
Glasba: Alja Koren- mezzosopran, Ivan Jose Vombergar – klavir in Tina Benko – plesna miniatura 
Velenjski območni odbor - HOSPIC; predavanje - 13. 2. 2012 
Velenjski območni odbor - HOSPIC - 16. 3. 2012 
Pogovor o knjigi Zadnje predavanje Randyja Pauscha. 
Velenjski območni odbor - HOSPIC - 15. 5. 2012 
Velenjski območni odbor - HOSPIC; pogovor - 16. 7. 2012   
Minljivost trka na vrata vseh.  
 
GORENJE SKOZI ČAS, pogovor z veterani Gorenja – 19. 9. 2012 
Pripadnost in predanost delu v Gorenju, je ţiva ţe več kot 60 let. A kakor čas beţi, tako se z njim menjujejo tudi 
generacije. Vsaka s svojo dediščino doseţkov, vsaka s prenašanjem svojih izkušenj, vsaka v zrenju, da se novo 
gradi na starem. Kako so obeleţili svoj čas, so z nami podelili veterani Gorenja Marjan Dvořak, Milan 
Podpečan, Marija Rečnik in Ivan Zilli. Pogovor je vodila Urška Ojsteršek. 
KREATIVNE INDUSTRIJE, pogovor o in ob razstavi Gorenje z vizijo, 7. 11. 2012 
Pogovor je sledil rezultatom kreativnosti  industrij ob razstavi Gorenje z vizijo; od ideje do realizacije razstave 
ter o odmevnih razvojnih uspehih in marketinških akcijah, ki so zaznamovale industrijo Gorenje od začetkov do 
zazrtja v prihodnost. Sodelovali so: Liljana Stepančič: svetovalka programskega direktorja EPK Maribor 2012, 
Irena Knez: pomočnica direktorja Marketinga Gorenje d.d., Dušan Pirc: 1977-2010 Marketing Gorenje in 
Boštjan Pečnik: Izvršni direktor za  razvoj, Gorenje d.d. Pogovor je vodila Milena Koren Boţiček, kustosinja 
razstave. 
 
1.9.5 DRUGO 
KULTURNI BAZAR V CANKARJEVEM DOMU V LJUBLJANI - 3. 3. 2012 
Galerija Velenje se je predstavila s svojimi pedagoškimi programi, publikacijami in ostalo ponudbo,  namenjeno 
pedagoškim delavcem in obiskovalcem galerije. Program je bil objavljen tudi v publikaciji Kulturnega bazarja za 
leto 2012.   
Gorenje z vizijo 18. 6. do 17. 11. 2012 
Spremljajoči pedagoški programi: 
- makete gospodinjskih aparatov Gorenje 
- sestavljanke z motivi Gorenja. 
- nagradna igra  
 
1.10 MEDIJSKI ODZIVI NA RAZSTAVE V GALERIJI VELENJE 2012 
www.sta.si, 2.2. 2012, V Galeriji Velenje razstava Zore Stančič. 
RADIO CELJE, 2.2. 2012, V Velenju se nadaljujejo prireditve s programa EPK. 
RADIO SLOVENIJA 2, 2.2. 2012, V Galeriji Velenje odprli razstavo del Zore Stančič. 
DELO, 2.2. 2012, Izpostavljamo: Zora Stančič. 
NOVI TEDNIK, 3. 2. 2012, BS: Prva praska najbolj boli, V Velenju razstavlja Zora Stančič.  
FINANCE WEEKEND, 3.2. 2012, Zora Stančič. 
NAŠ ČAS, 9.2. 2012, Bojana Špegel: Moteč zid postal umetniški izziv. 
SLOVEN imzelen sodeloval v projektu EPK. 
www.sta.si, 18.6. 2012, : V Velenju razstava Gorenje z vizijo. 
www.siol.net, 18.6.2012, V Velenju razstava Gorenje z vizijo. 
VTV VELENJE, 19.6. 2012, Urška Kljajič: V Galeriji Velenje so odprli razstavo Gorenje z vizijo. 
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SKE NOVICE, 13. 2. 2012, A.P.: Prva praska najbolj boli. 
DELO- KULT, 24. 2. 2012,  Smilja Štravs: Prva praska najbolj boli. 
NAŠ ČAS, 5.4. 2012, Bojana Špegel: Jaz, tukaj, zdaj. 

VEČER, 26.4. 2012, FK: Snujemo prihodnost. 
RADIO VELENJE, 3.5. 2012, Lani je bila na razstavi…. 

NAŠ ČAS, 3.5. 2012, Mira Zakošek: EKO kuhinja Gorenja. 
RADIO VELENJE, 3.5. 2012, Bojana Špegel: Tik pred prazniki so v Galeriji Velenje odprli razstavo 
SUSTainART. 
NAŠ ČAS, 3.5.. 2012, Bojana Špegel: Vztrajnost in trajnost = prihodnost. 
TV SLO 1, 5.5. 2012, Projekt Snujemo prihodnost, z okoljskimi rešitvami v… 
NAŠ ČAS, 10.5. 2012, Bojana Špegel: Potočnikov default – error. 
www.slovenskenovice.si , 14.5. 2012, V harmoniji z naravo, z mislijo na prihodnost. 
                www.kvadrat.si, 14.5. 2012, Sodobna kuhinja. 
RUDAR, 31.5. 2012, Diana Janeţič: PV Z 
NAŠ ČAS, 21.6. 2012, Bojana Špegel: Sledilci, izzivalci, usmerjevalci. 
INFO.G, 21. 6. 2012, Urška Ojsteršek: Razstava Gorenje z vizijo.  
www.mojdom.dnevnik.si, V Galeriji Velenje na ogled razstava Gorenje z vizijo 
www.finance.si, 27.6. 2012, Sabina Ptrov: Opazili s(m)o : Razatava o Gorenjevem oblikovanju. 
MARIBORČAN, 1.7.2012, Kreativno in razgibano poletje v evropski prestolnici kulture. 
PRIMORSKE NOVICE, 3.7. 2012, Maksimiljana Ipavec: Oni – tukaj in zdaj. 
RADIO AGORA, Avstrijska Koroška, 26. 7. 2012 
ALUMINIJ, avgust 2012,  Darko Ferlinc: Razstave Uf, industrija v okviru EPK. 
 
 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV V GALERIJI VELENJE V TERMINU OD 
3.1.  DO  31. 12.2012 

Razstava Otvoritev Individualno Skupine Prireditve  Skupaj 
Prepletanja- razstava 
Sodobne slovenske tekstilne 
umetnosti in oblikovanja 

- 95 403 87 585 

Zora Stančič - PRVA 
PRASKA NAJBOLJ BOLI / 
FIRST CUT HURTS THE 
MOST  
02.02. do 16.03.2012 

55 259 450 36 800 

Bienalna razstava Pogled na 
likovno umetnost 6 - 
Slovenija: Jaz, tukaj, zdaj  
30.03. do 22.04.2012 

35 52 219 - 306 

SUSTainART | Snujmo 
prihodnost - okoljske rešitve 
v Šaleški dolini 26.04. do 
20.05.2012 

125 153 117 34 429 

INVENTURA 2012 
24.05. – 09.06.2012 150 129 320 - 599 

Gorenje z vizijo 
18.06. – 17.11.2012 125 1052 658 137 1972 

Robi Caglič – Totalna 
razPRODAJA 
30.11. in 01.12.2012 

- 108 - - 108 

Likovno in vizualno 
6.12.2012 53 67 281 48 449 

SKUPAJ 543 1915 2448 342 5248 
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Razstave v Vili Bianci 2012 
 9. feb. – 30. marec, 10. – 17.maj, 1. julij – 24. oktober, 16. nov. – 11. dec. 

Uroš Potočnik, Robi Caglič, Denis Senegačnik, Nataša Tajnik Stupar, Vesna Blagotinšek, 
Stojan Špegel – razstava velenjskih slikarjev. 

 12. december – 20. december 
Razstava večmedijskega projekta modnega ustvarjanja Every Soul is a Circus. 

  Razstave v Vili Bianci si je ogledalo 1380 obiskovalcev. 
  V Razstavišču Gorenje si je razstave ogledalo pribliţno 1200 ljudi. 
  Zbirko sodobne umetnosti Gorenje na Velenjskem gradu si je v letu 2012 ogledalo  
  8035 obiskovalcev. 
  
IZDANE PUBLIKACIJE 

 Prepletanja, razstava sodobne tekstilne umetnosti – zgibanka. 
 Zora Stančič, Prva praska najbolj boli – zgibanka. 
 Bienalna razstava, Pogled 6 – katalog. 
 Inventura – katalog. 
 Uf, industrije – katalog. 
 Likovno in vizualno – katalog. 

 
PRIDOBITEV UMETNIN ZA LIKOVNO ZBIRKO GALERIJE VELENJE 
 

Galerija Velenje strokovno upravlja z zbirkami,  ki  se nahajajo v depoju, slikami, ki so 
razstavljene na različnih lokacijah po Velenju in Zbirko sodobne umetnosti Gorenje, 
ki je locirana na Velenjskem gradu. 

 
V  letu 2012 je Galerija Velenje pridobila za zbirko - grafiko Zore Stančič. 
 
           

 
Velenje, 05.03.2013      POROČILO SO PRIPRAVILE: 

 
Stanislava Pangeršič, l. r. 
Milena Koren Boţiček , l. r.  
Kornelija Kriţnič. l. r. 
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Poročilo o delu in finančno poročilo v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012 
 
Delovanje  Rdeča dvorana ŠRZ Velenje je v letu 2012 potekalo v okviru z načrtom dela in usmeritvami 
ob ustanovitvi zavoda. Največji del dejavnosti je bil namenjen zadovoljevanju potreb klubov in društev 
ter občanov s področja športnih aktivnosti, istočasno pa smo proste kapacitete zapolnili z drugimi 
dejavnostmi (športnimi, zabavnimi, ostalimi). V obravnavanem  obdobju beleţimo določeno zmanjšanje 
zasedenosti objektov za rekreacijo in športne aktivnosti, vendar ne glede na to so objekti bili dobro 
zasedeni.  
Poslovanje zavoda je potekal v okviru načrtovanega, brez večjih pretresov. 
 

1.Osnovna dejavnost zavoda se je izvajala predvsem v dveh oblikah oziroma objektih: 
 
a) DVORANA 

 
PREGLEDNICA KORIŠČENJA OBJEKTA DVORANA  
OD  01.01. DO  31.12.2012  
NAMEN UPORABE  
OBJEKTA   

     SKUPAJ 
     UR   

PARTER 
UR  

  % BALKONI 
UR    

    % 

REDNA VADBA - ŠPORT– OBČINSKI 
PROGRAM 

        4821       1930   51      2891     45 

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA 
ZVEZA   

          1719       1100   29        619     10 

REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA, 
TEKMOVALNI ŠPORT 

        3.712        753    20     2.959      45 

SKUPAJ  :         10.252    3.793   100     6.469   100 
 
KORIŠČENJE OBJEKTA – PRIMERJAVA LETO  2011/2012 
NAMEN UPORABE  
OBJEKTA   

     SKUPAJ 
     UR 2012  

   SKUPAJ 
    UR 2011  

          % 

REDNA VADBA - ŠPORT– OBČINSKI 
PROGRAM 

         4.821          4818          100 

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA ZVEZA            1719          1726          100 
REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA 
TEKMOVALNI ŠPORT  

          3.712            4.136           90 

SKUPAJ  :   10.252      10.680       96 
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  KORIŠČENJE PARTERJA OD 01. DO 31.12.2012                         
                                        
  REDNA VADBA- OBČINSKI PROGRAM     2012                            

UR                                                     
2011 

UR 
Index 
     % 

- RK Gorenje (935), ŢRK (550), NK Rudar (65), ŢNK    1550 1635 95 
- ŠAO po programu  380 380 100 
    
  TEKMOVALNI ŠPORT    
-  116 tekem v različnih kategorijah, dodatni treningi 361 364 99 
   TURNIRJI – DRŢAVNA PRVENSTVA,KLUBI    
   MOPS  in MMOPS (65), NTK VETERANI (21),  
   TENIS (12),  FUTSAL (24), BAHRAIN  2 x 
   REPREZENTANCA  (133)  

           255    208 123 

   REKREACIJA    
-  Gorenje,  občani     137   178 77 
    
ŠOLSKI ŠPORT    
TEKMOVANJA     
- 20 šolskih tekmovanj po programu Športne zveze Velenje  
   in  šol 

48 
 

52 
 

92 

-  počitniški program   52 58 90 
POUK ŠPORTNE VZGOJE     
- O.Š. Gustav Šilih in ŠC Velenje        1010  1012 100 
  OPOMBA: zagotovljeno nadomeščanje na bazenu    
 
 
 
PREGLEDNICA 
  
NAMEN UPORABE   UR 2012           %  UR 2011 % index 
REDNA VADBA- ŠPORT– OBČINSKI 
PROGRAM 

        1930  51          2015  52 96 

ŠOLSKI ŠPORT: ŠOLE IN ŠPORTNA 
ZVEZA   

        1100  29          1122  29 99 

REKREACIJA OBČANI, DRUŠTVA –
TEKM. ŠPORT- LASTNI PRIHODKI  

         753   20           732   19 103 

SKUPAJ         3793  100        3869  100         98 
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Kot je razvidno iz preglednic koriščenja ur je obratovanje dvorane v največji meri namenjeno  
zadovoljevanju potreb tekmovalnega športa in občanov v raznih oblikah športa in rekreacije ter športne 
vzgoje, saj se dvorana za te namene koristi praktično 16 ur na dan (vse dneve v tednu). Občinski 
program tekmovalnega športa (redna vadba) je udeleţen na parterju 51% na balkonih pa 45%, šolski 
šport ( pouk športne vzgoje in programi Športne zveze ) je na parterju udeleţen 29% na balkonih  10 % 
, ostale proste kapacitete pa so koristili občani , društva in klubi za izvedbo tekmovanj  na parterju 20% 
in  45%  na balkonih.  
 
Tudi v letu 2012 je zanimanje za rekreacijo in športne aktivnosti še solidno /sicer je opazno nihanje 
navzgor in navzdol/, redni vadbi oz. občinskemu programu športa je zagotovljeno nemoteno delo. 
Zmanjšanje števila ur zasedenosti objekta, lahko pripišemo dejstvu, da je bila dvorana v januarju in 
februarju precej zasedena s tremi večjimi športnimi prireditvami (MOPS, MMOPS in DAVIS CUP)  ter v 
oktobru in novembru s prireditvena v okviru EPK (Evropa pleše in 2. Mednarodni festival vezenja) 
Rdeča dvorana je še vedno  zanimiva za priprave raznih selekcij drţavnih reprezentanc. V letu 2012 so 
pri nas opravile svoje treninge oz. priprave: kadetska reprezentanca Slovenije, članska reprezentanca 
SLO v rokometu - ţenske in mladinska reprezentanca Bahraina v rokometu – moški (2 x po en teden) 
ter priprave namiznoteniške reprezentance - mlajše selekcije- moški in ţenske. 
 
Iz navedenega  lahko ugotovimo, da je objekt v povprečju dobro zaseden. Kljub temu, da je bila 
dvorana veliko zasedena s prej naštetimi prireditvami, je bila zasedenost z rednim programom enaka 
kot v preteklem letu, rekreacije pa je bilo nekoliko manj. 
Vseeno lahko rečemo, da je bila dvorana v obravnavanem obdobju zelo dobro zasedena. 
 
Poleg  programa redne vadbe smo organizirali še naslednje športne prireditve: 
 
    
 
1: Športna tekmovanja: 
 
-  kot so izvajalci smo sodelovali pri izvedbi naslednjih večjih športnih prireditev: 

a) XIII. MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V NAMIZNEM TENISU- 2012 
VELENJE SLOVENIAN OPEN. V času od 25. do 29. januarja se je v dvorani v preko 600 
tekmah, pomerilo 300 igralcev in igralk. Poleg visokega nagradnega sklada je pomembno, da 
si je turnir z vztrajnim in dobrim delom zagotovil tudi udeleţbo največjih mojstrov »bele 
ţogice«. 

b) I. MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V NAMIZNEM TENISU- za mladince, 
mladinke, kadete in kadetinje. V času od 30. 1.  do  3. 2. 2012 se je v dvorani v preko 300 
tekmah, pomerilo 148 igralcev in igralk. 

c) Drţavno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu za člane in članice 
d) Tekma DAVIS CUP-a v tenisu za moške : SLOVENIJA – DANSKA 
e) Kvalifikacijska tekma za EP v malem nogometu : SLOVENIJA - ČEŠKA 
f) Kvalifikacijska tekma za EP v rokometu ţenske : SLOVENIJA – ŠVEDSKA, 
g) Tekme LIGE PRVAKOV v rokometu. 

 
 
3. Počitniški programi: 
 
  Skladno s programom dela smo v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic, izvedli počitniške 
programe za učence osnovnih šol in sicer: 
 
Zimske počitnice: 
Zap. Št. Vsebina Število udeleţencev: 
1. Šola rokometa za učenke in učence 181 
2. Šola SQUASH-a 27 
3. Rekreativno igranje tenisa 39 
4. Šola namiznega tenisa 163 
5. Rekreativno igranje malega nogometa 307 
6. Streljanje z zračno puško 68 
7. Rekreativno plavanje 133 
 SKUPAJ 957 
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Poletje na Kotalkališču: 
 
Programi so se izvajali v dveh delih zaradi kolektivnih dopustov  in sicer od 4. do 14. 7. in od 8.8. do 
20.8. 2012. 
Zap. št. Vsebina 
1. Delavnice, druţabne igre 
2. Ulična košarka 
3. Frizbi 
4. Rolanje (inline hokej) 
5. Namizni tenis 
6. Skate 
7. Bobnarska delavnica 
8. 3. OP v športnih igrah – KUNIGUNDA 1202 – 

Košarkarski turnir trojk 
Skupno število 
udeleţencev 

Preko  500 

 
 
Število udeleţencev programa: preko 500 
 
Jesenske počitnice: 
Zap. Št. Vsebina Število udeleţencev: 
1. Šola rokometa za učenke in učence 109 
2. Šola SQUASH-a 12 
3. Rekreativno igranje tenisa 26 
4. Šola sinhronega plavanja 28 
5. Rekreativno igranje malega nogometa 289 
6. Streljanje z zračno puško 54 
7. Rekreativno plavanje 128 
 SKUPAJ 640 
 
Programa poletnih in jesenskih počitnic smo izvedli v sodelovanju s Športno zvezo Velenje in sodelavci 
– vaditelji oz. trenerji klubov in društev. Program Poletje na Kotalkališču pa smo izvedli v sodelovanju z 
Mladinskim centrom Velenje. 
 
b) BAZEN     
 
 Poročilo o obisku Pokritega bazena Velenje obsega obdobje od 01.01. do 31.12.2012. 
 
Sodeč po obisku, ki je bil nekoliko večji kot v enakem obdobju  kot lani, lahko rečemo, da smo s 
prenovo  dosegli dober učinek in da je bila investicija iz tega vidika upravičena. Obisk se je povečal  v 
okviru t.i. občinskega programa in kljub vsem pretresom in zmanjšanju kupne moči tudi pri rekreativcih. 
 
Največji del obiskovalcev – rekreativcev   je občanov  iz Velenja, od tega največ  članov ŠD Gorenje in 
Premogovnika Velenje. 
Ugotavljamo, da se je  vrnila večina starih strank veliko pa je novih,  ki so jih pritegnili novi programi – 
fitnes in kvalitetnejša ponudba v savni in bazenu. 
 
Razveseljivo je, da  smo uspeli pridobiti in obdrţati nove »stranke«, ki so v preteklosti tečaje izvajale v 
drugih bazenih /Topolšica in Celje/. To so v glavnem osnovne šole iz Savinjske: Nazarje, Ţalec, 
Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Polzela, Braslovče, Ljubno ob Savinji,, Prebold ter Koroške: 
Mislinja, S. Gradec in  iz sosednjih občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. 
Omenjene obiskovalce v največji meri predstavljajo učenci oz. dijaki, ki  pridobivajo prva  znanja 
plavanja. Vsekakor smo veseli, da v sodelovanju s Plavalnim klubom Velenje izvajamo pomembne 
aktivnosti pri »opismenjevanju« znanja plavanja kar široke populacije v naši regiji. 
V našem bazenu pa občasno trenirajo tudi klubi iz Celja. 
Praznovanje rojstnih dnevov v bazenu, ki je bila uvedena v preteklih letih, se je dobro »prijela« in trend 
obiska oz. tovrstnih prireditev je bil v okviru pričakovanj. 
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Obisk se je v letu 2012 v povprečju povečal za razveseljivih 5 %. 
 
 
PREGLED OBISKA  BAZENA ZA OBDOBJE  
OD 01.01.2011 DO 31.12.2012 
 
UPORABNIK ŠT. VST. 

2011 
ŠT. VST 

2012 
INDEX 
      % 

PLAVALNI KLUB –    REDNA VADBA IN  TEČAJI  16.388 16.913 104 
ŠOLE POUK, TEČAJI (od tega brezplačno 2683) 8.045  8.165 101 
OSTALO -  OBČANI   18.154 19.577 108 
    
SKUPAJ  VSTOPOV  42.537               44.655 105 
  
 
 

 

KORIŠČENJE OBJEKTA BAZEN – 01.01 DO 31.12.2012 
NAMEN UPORABE  KORISTNIKI  % 2011 % 2012 
REDNA VADBA  
OBČINSKI PROGRAM 

PK VELENJE 
ŠOLE BREZPLAČNI TEČAJI  

     39 
       6  

38 
       5        

ŠOLSKI ŠPORT   ŠOLE , VVZ – MALA ŠOLA IN ŠPORTNA 
ZVEZA 
PLAVALNI TEČAJI-PREVERJANJA ZNANJA 
PLAVANJA , POČITNŠKI PROGRAM, 
VOD.KOŠAR  

     
    12  

 
          11 

REKREACIJA 
 

PREVENTIVNA REKREACIJA: 
Premogovnik, Poklicna gasilska sluţba Gorenje,  
REKREACIJA:  
Občani , DI, ŠD Gorenje, ŠD Premogovnika, ŠD 
TEŠ, ŠD Pošta, MS Velenje, ŠŠK, MO Velenje, 
Naš Čas, Zveza invalidov Slovenije, Zveza 
hemofilikov Slo, 
ŠD Komunala, Naš čas, Društvo soţitje  
PLAVALNI TEČAJI –šole Velenje, Mozirje, 
Rečica, Nazarje, Šoštanj,  ŠZ Slovenj Gradec, 
PK Velenje , Plavalna zveza SLO - dojenčki 
REDNA VADBA : ŠD Celje, PK Neptun, Klub 
sinhronega plavanja     

    13 
 
 
       

    31 

          14 
   
 
 
          32 

SKUPAJ  :        100       100 
 
Obisk objekta po posameznih sklopih: 

BAZEN   81% FITNES STUDIO 11% SAVNA  8% 
 
c) KOTALKALIŠČE 
 
V letu 2012 smo izvajali najnujnejša tekoča vzdrţevalna dela na objektu. Celoten  kompleks smo 
usposobili za izvajanje določenih programov športnih aktivnosti (programi vrtcev šol in rekreacije) in 
izvedbo poletnih  počitniških prireditev na Kotalkališču. Omenjeni počitniški program izvajamo v 
sodelovanju z MC Velenje in Športno zvezo Velenje. 
Z obstoječim številom zaposlenih ne moremo v celoti kontrolirati dogajanja na objektu, predvsem v 
nočnem času, tako, da je kot tudi ostali del področja precej pod udarom vandalizma (lom steklovine in 
poškodbe opreme).  
 
 
d) MESTNI STADION VELENJE 
 
Skladno z dogovorom z ustanoviteljem z Mestnim stadionom  upravlja NK Rudar, ki zagotavlja 
ustrezno kadrovsko zasedbo. Vzdrţevanje in obratovanje objekta je na visokem nivoju.  
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II. STRANSKE DEJAVNOSTI  
 
Na področju zabavnih prireditev so se v dvorani izvedle naslednje prireditve: maturantski ples (3 večeri 
s preko 3000 udeleţenci ), 5  koncertov zabavne glasbe, Pustno rajanje za otroke, Humanitarna 
prireditev  »BELI OBROČ«  in dve prireditvi v okviru EPK- Evropa pleše in 2. Mednarodni festival 
vezenja. Obe prireditvi je obiskalo preko 3.000 obiskovalcev. 
Po več kot 25 letih je bil v novembru koncert narodno zabavne glasbe, ki je bil odlično obiskan – skoraj 
3.300 obiskovalcev. 
Skupno število prireditev je bilo precej večje kot v preteklem letu. 
 
Gostinske usluge, ki jih vršimo v dvorani so dopolnilna dejavnost, ki jo izvajamo ob tekočem delu z 
lastnim kadrom. 
 
III. OSTALO 
 
Znaten vir financiranja predstavljajo prihodki iz naslova najemnin. Tako imamo oddane prostore 
naslednjim najemnikom: GRAS s.p., KOMPAS, MAX, masaţa MAKSIMOVIČ , WINNER d.o.o. in od 
novembra 2001 dalje ŠŠK Velenje ( prostori so v nadaljevanju Mladinskega centra) in od  leta 2007 
dalje tudi z najemnikom lokala  Ritmo cafe na Pokritem bazenu – Ana Doberške s.p.  Velenje. 
Od  leta 1996 ima v našem objektu svoje prostore MC Velenje, ki do zdaj nista participirala stroškov 
povezanih z njunim delovanjem. Od  konca preteklega leta pa MC Velenje pokriva tekoče materialne 
stroške za prostore, ki jih ima v uporabi, ki so manjše kvadrature kot v preteklih letih. Prostore, ki smo 
jih dobili »vrnjene« v uporabo smo preuredili v skladiščne prostore za opremo zavoda. 
Prostore, ki jih je izpraznil TIC (selitev) smo preuredili in oddali v najem RK Gorenje 
Vsi najemniki imajo zaradi trenutne gospodarske situacije in tudi zaradi vpliva spremembe v okolici 
Rdeče dvorane bistveno niţji obisk in velike teţave pri plačevanju najemnin, kar posledično vpliva na 
likvidnost poslovanja zavoda. 
 
V obravnavanem obdobju  smo v zavodu izvedli naslednje manjše investicijske vzdrţevalne  posege: 
 
       BAZEN: 

1. Priprava pokritega bazena za  obratovanje v podaljšani sezoni  oz. mali remont strojnice in 
klima naprave starega dela bazena . Dvakrat smo morali izvesti večja investicijsko – 
vzdrţevalna dela na klima napravi v starem delu bazena. 

2. Jesenski večji remont strojnice bazena. 
3. Nakup novega sesalca za čiščenje bazena. 
4. Nakup novega računalnika za potrebe reševalca iz vode. 

 
       DVORANA: 

1.  Manjše nabave potrebne opreme za izvedbo športnih prireditev, 
2. Preureditev prostorov bivšega TIC-a v prostore za oddajo v najem, 
3. Preureditev dela balkona sever v sanitarije za potrebe obiskovalcev večjih prireditev 

(predvsem zaradi zagotavljanja večje varnosti navijačev gostujočih ekip na tekmovanjih 
Lige prvakov v rokometu), 

4. Zamenjava dotrajane računalniške opreme v upravi zavoda – 3 računalniki. 
      
Vse naloge tekočega obratovanja, vzdrţevanja, čiščenja ter izvajanja dela programov smo opravili z 
lastnim kadrom.  V zavodu je zaposlenih 12 delavcev in sicer 8 na objektih (dvorana-bazen) in 4 v 
reţiji, za potrebe delovanja zavoda in Športne zveze Velenje.  
Sluţbo rednega čiščenja, reševanja iz vode in inštruktorja fitnesa organiziramo z zunanjimi sodelavci. 
Za izvajanje omenjenih del izvajalce pridobimo skladno z zakonom o javnih naročilih. 
 
 Za izvajanje investicijsko vzdrţevalnih del, remontov in priprave dvorane za razne vrste prireditev  
delovno silo najemamo od študentskih servisov po potrebi oz. skladno s predpisi najamemo izvajalce. 
 
 
IV. Finančno poročilo: 
 
Skladno z določili zakonodaje so v predloţenem finančnem poročilu vključeni vsi prihodki in odhodki, ki 
so nastali v zvezi z opravljanjem osnovne in stranskih dejavnosti. 
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Amortizacija  za obravnavano obdobje je bila obračunan z osnovna sredstva v lasti zavoda.  
 
Stroški se gibljejo v glavnem v okviru pričakovanj. Prihodki in odhodki so skladno  s pričakovanji 
nekoliko manjši, s standardnimi odkloni tekom leta,  zaradi sezonske narave obratovanja objektov s 
katerimi zavod upravlja. 
Realizacija res ni pri vseh postavkah v višini  letnega načrta, vendar odstopanja niso večja, oziroma so 
pogojena z večjim ali manjšim obsegom opravljenega dela. 
Plače in ostali prejemki iz delovnega razmerja, ki predstavljajo največji deleţ znotraj odhodkov se 
gibljejo v okviru veljavne zakonodaje in skladno s kolektivno pogodbo za negospodarstvo in skladno z 
omejitvami, ki veljajo za ves javni sektor. 
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FINANČNO POROČILO 

za obdobje od 01.01.2012 do 31.12.2012 
 

  PRIHODKI     plan 2011 real.1/2011 
Index 
2011 deleţ % 

  prihodki od subvencij in dotacij   489.360,00 437.442,33 89 61 
 prihodki od dotacij - plače   326.000,00 302.650,89 93 42 
 prihodki od dotacij - materialni str.   136.360,00 113.593,31 83 16 
 prihodki od dotacij - vzdrţevanje   27.000,00 21.198,13 79 3 

                 
 LASTNI PRIHODKI     283.500,00 276.271,15 97 39 

 prihodki od najemnin     65.000,00 69.116,57 106 10 
 prihodki od gostinstva   3.000,00 4.622,91 154 1 
 prihodki od vstopnin     125.000,00 117.946,54 94 17 
 prihodki od tekmovanj     40.000,00 36.332,67 91 5 
 prihodki od ostalih prireditev   30.000,00 22.862,39 76 3 
 prihodki za izvedbo programa  12.000,00 13.458,42 112 2 
 prihodki od obresti     500,00 439,18 88 0 
 kombi       5.000,00 6.066,55 121 1 
 ostali prihodki - reklame  3.000,00 5.425,92 181 1 
 prihodki od sejmov             
 prihodki drsališče             

                 
 OSTALI PRIHODKI   500,00 550,00 110 0 

 prihodki od odškodnin     500,00       
 prihodki od refundacij            
 izredni prihodki             
 prevrednoteni  prihodki           
 prihodki od prodaje OS     550,00     
 prihodki od refundacij ŠZV           

              
  skupaj       773.360,00 714.263,48 92 100 
              
  ODHODKI             
  porabljen material   25.000,00 27.372,64 109 4 
  poraba materiala - gostinstvo   2.500,00 2.632,37 105 0 
  porabljena energija   58.000,00 52.794,86 91 8 
  porabljena goriva     1.300,00 878,95 68 0 
  nadomestni deli     3.100,00 1.470,40 47 0 
  odpis drobnega inventarja   1.500,00 376,82 25 0 
  prevozne storitve     800,00 525,00 66 0 
  ptt storitve   300,00 426,90 142 0 
  stroški za časopise in strokovno literaturo 1.500,00 1.537,69 103 0 
  storitve telekomunikacij  5.000,00 4.806,91 96 1 

  
storitve sprotnega in investicijskega 
vzdrţevanja 50.000,00 58.078,80 116 8 

  stroški najemnin     4.200,00 4.045,68 96 1 
  stroški reklame in propagande   5.000,00 5.400,70 108 1 
  komunalne storitve     103.000,00 105.055,21 102 15 
  stroški uporabe cest   300 212,82 71 0 
  dnevnice za sluţbena potovanja   400,00 21,39 5 0 
  sluţbena potovanja - nočitve   200,00   0   



             3. junij 2013GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1�0  / Številka 22

21. seja Sveta Mestne občine Velenje
  

  stroški kilometrine     2.300,00 2.083,47 91 0 
  sluţbena potovanja - vstopnine   50,00   0   
  stroški cestnine, parkirnine   250,00 188,36 75 0 
  humanitarni prispevki   400,00 400,00 100 0 
  zdravstvene storitve     800,00   0   
  stroški strokovnega izobraţevanja  1.500,00 1.031,67 69 0 
  svetovalne, odvetniške in druge storitve 1.500,00 1.131,16 75 0 
  reprezentanca   600,00 609,55 102 0 
  zavarovanje     16.000,00 16.984,92 106 2 
  zavarovanje kopalcev   3.000,00 1.150,20 38 0 
  storitve bančnega prometa   200,00       
  provizija ujp   400,00 464,73 116 0 
  administrativne takse, sodni stroški   350,00 2,46 1 0 
  izvidi vode    3.500,00 3.505,96 100 0 
  stroški tekmovanj     3.000,00 1.223,88 41 0 
  stroški ostalih prireditev   3.000,00 2.311,84 77 0 
  stroški sejemskih prireditev          
  drugi stroški     3.000,00 4.140,59 138 1 
  stroški dela   409.000,00 389.274,51 95 55 
  redno zaposleni     275.000,00 272.000,19 99 39 
  stroški čistilnega servisa   60.000,00 59.724,08 100 8 
  stroški sluţbe reševanja iz vode   33.000,00 24.884,29 75 4 
  stroški fitnes studia   16.000,00 11.219,77 70 2 
  stroški občasnega dela     25.000,00 21.446,18 86 3 
  sejnine       1.500,00 601,81 40 0 
  avtorski honorar     1.550,00 2.082,83 134 0 
  pogodbeno delo             
  stroški varovanja     3.000,00 2.817,83 94 0 
  projektna dokumentacija   15.000,00       
  stroški obresti     2.000,00 2.266,86 113 0 
  jubilejne nagrade             
  solidarnostne pomoči             
  stroški preteklih obdobij           
  odpis osnovnih sredstev     667,18   0 
  amortizacija     4.500,00 4.865,70 108 1 
  skupaj       738.500,00 703.442,65 95 100 

 
 
index 2012 – razmerje med realizacijo 2012 in načrtom 2012 
delež % - procent v skupni realizaciji 
 
 
 
         Rdeča dvorana ŠRZ 
         Direktor: 
         Marjan Klepec, l. r. 
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Analiza odhodkov in prihodkov po stroškovnih mestih 
(oz. objektih) za leto 2012 

  
 
Stroški po stroškovnih mestih – vsi 
 
Objekt v EUR Deleţ v % 
Rdeča dvorana 292.199 41,5 
Pokriti bazen 281.921 40,1 
Mestni štadion 15.468 2,2 
Kotalkališče 1.243 0,2 
Športna zveza plače 46.395 6,6 
Projekti 42 0,0 
Otroško igrišče 25 0,0 
Splošno stroškovno 
mesto 66.148 9,4 
Skupaj 703.442 100,0 

 
 
Stroški po stroškovnih mestih –  
(splošno stroškovno mesto razdeljeno po objektih po ključu) 
 
Objekt v EUR Deleţ v % 
Rdeča dvorana 322.627 45,9 
Pokriti bazen 311.423 44,3 
Mestni štadion 16.989 2,4 
Kotalkališče 1.375 0,2 
Športna zveza plače 50.959 7,2 
Projekti 43 0,0 
Otroško igrišče 26 0,0 
Skupaj 703.442 100,0 

 
 
Lastni prihodki po stroškovnih mestih (objektih) – vsi 
 
Objekt v EUR Deleţ v % 
Rdeča dvorana 184.489 66,6 
Pokriti bazen 92.332 33,4 
Mestni štadion   0,0 
Kotalkališče   0,0 
Športna zveza plače   0,0 
Projekti 0 0,0 
Otroško igrišče   0,0 
Skupaj 276.821 100,0 
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Pokrivanje stroškov po stroškovnih mestih (objektih) vse v EUR 
 

Objekt Stroški 
Lastni 
prihodki Proračun 

Rdeča dvorana 322.627 179.088 143.539 
Pokriti bazen 311.423 86.912 224.511 
Mestni štadion 16.989 0 16.989 
Kotalkališče 1.375 0 1.375 
Športna zveza plače 50.959 0 50.959 
Projekti 43 0 43 
Otroško igrišče 26 0 26 
Skupaj 703.442 266.000 437.442 

 
 
Pokrivanje stroškov po stroškovnih mestih (objektih) vse v % 
 

Objekt 
Lastni 
prihodki Proračun 

Rdeča dvorana 55,5 44,5 
Pokriti bazen 27,9 72,1 
Mestni štadion 0,0 100,0 
Kotalkališče 0,0 100,0 
Športna zveza plače 0,0 100,0 
Projekti 0,0 100,0 
Otroško igrišče 0,0 0,0 

 
 
Delež dotacij iz proračuna po stroškovnih mestih (objektih) vse v % 
 
Objekt Proračun 
Rdeča dvorana 32,81 
Pokriti bazen 51,32 
Mestni štadion 3,88 
Kotalkališče 0,31 
Športna zveza plače 11,65 
Projekti 0,01 
Otroško igrišče 0,01 
Skupaj 100,00 
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ODGOVORI
na pobude in vprašanja, postavljene 

na 20. seji Sveta Mestne občine Velenje 

Zap. št. 21�
Član sveta Anton DE COSTA je postavila naslednja 
vprašanja:
1. Vprašal je, kdaj se načrtuje ureditev športnih objektov na 
območju nekdanjega bazena. Povedal je, da je po odstranitvi 
ograje tam ostala precej neugledna površina. Predlagal je, da 
bi se tam zasadila trava. 
ODGOVOR:
V letošnjem letu v veljavnem proračunu ni zagotovljenih sredstev 
za celovito ureditev območja bivšega letnega bazena. Po 
veljavnem gradbenem dovoljenju so tam predvidene športno-
rekreativne površine (košarka) in skate park. Če se bo ponudila 
možnost, da zberemo finančna sredstva še v letošnjem letu, 
bomo s projektom že letos nadaljevali, sicer pa načrtujemo, da 
ga bomo izvedli v letu 2014.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

2. Dejal je, da bi bilo potrebno na našem področju čim bolj 
spodbujati ekološko kmetijstvo in pridelavo hrane. Predlagal je, 
da se preuči, kakšne so možnosti, da bi se mladi v naši občini 
ukvarjali s takšno dejavnostjo. Prav tako bi se po njegovem 
mnenju bilo potrebno pridružiti tistim, ki zagovarjajo avtohtona 
semena. 
ODGOVOR:
Ekološko kmetijstvo je v Sloveniji prisotno že od poznih 80. let 
prejšnjega stoletja, pridelovalci pa so finančne podpore prvič 
prejeli v letu 1999 v obliki neposrednih plačil na hektar za 
pridelavo različnih kultur.
Lokalne skupnosti so ekološko kmetijstvo preko občinskih 
sredstev lahko sofinancirale do leta 2006, od leta 2007, ko so 
lokalne skupnosti sprejele nove pravilnike za sofinanciranje 
kmetijstva in podeželja, pa ukrepi za podporo ekološkemu 
kmetijstvu niso bili več uvrščeni med dovoljene ukrepe. 
V sklopu finančnih podpor oz. ukrepov za razvoj podeželja 
in na podlagi javnih razpisov, ki jih vsako leto pripravi MKO 
za pridobitev finančnih sredstev za investicije na kmetijska 
gospodarstva, obnovo obstoječih trajnih nasadov in postavitev 
novih, obnovo pašnikov ipd., lahko kandidirajo tudi ekološki 
pridelovalci oz. predelovalci, pri čemer so prav ti dodatno 
točkovani in boljše ocenjeni kot neekološki.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

3. Predlagal je, da bi se spodbujalo k izbiri bolj umirjenih 
barv fasad v vaškem okolju, prav tako mora biti primerna tudi 
arhitektura. 
ODGOVOR:
Veljavni prostorski akti MOV za izvenmestni prostor že zdaj 
vsebujejo določila, da se morajo objekti prilagajati obstoječi 
tipologiji grajenega okolja, tako z naklonom strehe, smerjo 
slemena, umirjeno barvo fasade. Drugačno tipologijo na 
Mestni občini Velenje usmerjamo le na določena območja, 
saj novodobni čas prinaša spremembe v arhitekturnih in 
energetskih zasnovah objektov pa tudi željah investitorjev za 
gradnjo »modernih« objektov.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 21�
Članica sveta Terezija JAKLIČ je postavila naslednji 
vprašanji:
1. Predlagala je, da bi obeležje pod lipo postavili na višji 
podstavek, prav tako so robovi plošče zelo ostri, kar bi lahko 
bilo nevarno. 
ODGOVOR:
Članici sveta se zahvaljujemo za pobudo. Za izdelavo 
podstavka smo se že dogovorili, oblikovalca obeležja pa bomo 
prosili tudi za predlog popravila robov. Potrudili se bomo, da 
bomo obeležje uredili pred slovesnostjo ob dnevu državnosti, ki 
jo bomo letos pri lipi samostojnosti pripravili 20. junija. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.
2. Predlagala je, da bi okna na gradu Turn zaščitili pred 
vandalizmom. Poleg tega jo zanima, kdo je lastnik zemljišča, 
kjer poteka Pozojeva pot in kdo je torej dolžan urejati okolico 
te poti. 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je pred dvema letoma iz Hrastovca 1 
(grad Turn) izselila zadnje najemnike. Takrat smo izvedli obširno 
akcijo čiščenja  okolice objekta in notranje površine gradu. 
Grad je sedaj zaprt, dostop v notranjost ni možen, na dostopni 
cesti so nameščene zapornice, s katerimi smo preprečili dovoz 
odpadkov in drugega materiala v neposredno bližino. Objekt 
smo odklopili iz elektro in vodovodnega omrežja. Kletni prostori 
so zaščiteni s kovinskimi vrati, do oken v višjem delu gradu 
pa dostop ni možen. V lanskem letu smo izvedli deratizacijo 
notranjega dela in okolice zaradi glodavcev. Letos nas etažni 
lastnik, ki živi ob gradu, ni obvestil, da bi bile kakršne koli težave 
z vandalizmom. Objekt smo si ogledali in nismo našli nobenih 
posebnosti (posledic vandalizma).
Pozojeva pot je tematska pot, ki povezuje gradove v mestni 
občini Velenje. Lastnik zemljišča ob gradu Turn, kjer je tudi 
postavljena tabla Pozojeve poti, je Mestna občina Velenje. 
Ostale table so postavljene na zemljiščih v lasti MO Velenje, 
razen tabel ob Ekenštajnu in jezeru, kjer imamo soglasje 
lastnika oz. upravljavca zemljišča. Pripravljamo pa register 
tematskih poti vključno z načinom vzdrževanja poti.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

Zap. št. 219
Član sveta mag. Jurij TERGLAV je postavila naslednje 
vprašanje:
1. Predlagal je, da se ohišje vseh radarjev obrne v nasprotno 
smer, tako kot so to storili na Cesti Simona Blatnika. Zlasti bi 
bilo to smiselno narediti na Kidričevi cesti pri osnovni šoli. 
ODGOVOR:
Ohišje stacionarnega radarja na Kidričevi je bilo že na dan 
seje obrnjeno v nasprotno smer. Na ostalih lokacijah bomo to 
možnost preučili.
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja.

Zap. št. 220
Član sveta Mihael LETONJE je postavil naslednja vprašanja:
1. Ponovno je predlagal, da se zamenja steklo na avtobusnem 
postajališču nasproti kinološkega društva. 
ODGOVOR:
Na avtobusnem postajališču bo steklo vgrajeno do 21. 6. 
2013.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
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2. Predlagal je, da bi bili redarji v času, ko se gradi garažna 
hiša na Gorici, nekoliko bolj tolerantni, ker ljudje nimajo kje 
parkirati. 
ODGOVOR:
Na območju Gorice občinski redarji opravljajo nadzor predvsem 
tako, da opozarjajo in ne kaznujejo. Zavedamo se namreč 
težav z mirujočim prometom na tem območju. Nadzor se izvaja 
nad parkiranjem na intervencijskih poteh, parkirnih mestih 
za invalide, na pločniku pri Živkoviču, kjer je šolska pot, in 
opravljamo intervencije na prijave občanov. 
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja.

3. Predlagal je, da se popravi podrta ograja okoli igrišča v 
Paki. 
ODGOVOR:
Z obnovo igrišča so v KS Paka pri Velenju pričeli 13. 4. 2013 v 
sklopu spomladanske očiščevalne akcije. Počistili (pograbili) so 
travnato površino, pobrali naplavljeni material in očistili spodnji 
del stoječe mreže. Ostala dela, pri katerih potrebujejo stroje, 
še niso možna zaradi mokrega terena. Z deli bi povzročili še 
dodatno škodo na travnatih površinah.
V teku je dogovor med KS Paka in Stanetom Mlakarjem 
(solastnikom objekta Doma krajanov Paka pri Velenju) o 
izgradnji novega parkirnega prostora. Za številne dejavnosti 
v Domu krajevne skupnosti in najemnike v mansardi doma je 
trenutno parkirišče premajhno, zato se dogovarjamo o skupni 
akciji prestavitve ograje ob reki Paki (kjer bo dostop do novih 
parkirnih prostorov), popravilu podrte ograje in ureditvi novega 
parkirnega prostora. 
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

4. Predlagal je, da se počisti pot pod Vilo Herberstein, ker je 
polna vej. 
ODGOVOR:
Koncesionarja smo že pozvali k ureditvi poti.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Predlagal je, da se obnovijo modre parkirne črte pred pošto, 
ker so že precej obledele. 
ODGOVOR:
Parkirišče pred Nakupovalnim centrom Velenje ni v lasti Mestne 
občine Velenje. Pobudo bomo posredovali upravniku objekta.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

6. Predlagal je, da bi razmislili o ureditvi nadhoda za pešce na 
Cesti Františka Foita, saj veliko ljudi hodi kar čez cesto kljub 
podhodu v bližini. 
ODGOVOR:
Na dolžini 300 metrov vodita čez Foitovo cesto dva prehoda za 
pešce, in sicer podhod pri krožišču in semaforiziran prehod za 
pešce v križišču Foitove in Ceste talcev.
Za gradnjo nadhoda bi morali pridobiti zemljišča na obeh 
straneh ceste, ki so trenutno v zasebni lasti, in soglasje s strani 
Direkcije RS za ceste. Nadhod čez Foitovo cesto je zamišljen 
kot del povezave poti na grad v sklopu ureditve Starega Velenja. 
Njegova izvedba v bližnji prihodnosti ni mogoča.   
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

7. Povedal je, da je bila tožba zaradi garaž na Stantetovi 
rešena v korist stanovalcev. Predlagal je, da občina počaka, 
da se razreši lastništvo zemljišč, šele nato naj se stvari rešujejo 

naprej. Prav tako ga zanima, koliko tožb je bilo vloženih s strani 
občine in koliko s strani stanovalcev. 
ODGOVOR:
IZVRŠILNI POSTOPKI
Mestna občina Velenje je kot zemljiškoknjižni lastnik pokritih 
parkirnih mest oz. garaž na območju Stantetove ulice in 
Kardeljevega trga od meseca marca 2012 pa do januarja 2013 
vložila 25 predlogov za izvršbo zaradi neplačila najemnine oz. 
uporabnine. 
V desetih primerih so dolžniki po pravnomočnosti sklepa o 
izvršbi poravnali svoje zapadle obveznosti, medtem ko je trinajst 
dolžnikov vložilo ugovor zoper sklep o izvršbi. V preostalih  dveh 
primerih pa dolžnika z delnimi mesečnimi plačili poravnavata 
svoje zapadle obveznosti. 
Izvršilni postopki, v katerih so bili vloženi ugovori zoper sklepe 
o izvršbi, se nadaljujejo v pravdnem postopku na Okrajnem 
sodišču v Velenju. 
V postopku zaradi neplačila najemnine je pristojno sodišče 
v enem primeru že odločilo, da je zahtevek MOV utemeljen. 
Zaradi tega tudi sklep o izvršbi ostane v veljavi ter nalaga 
dolžniku plačilo. Sodba še ni pravnomočna.
V postopku zaradi neplačila uporabnine pa je pristojno sodišče 
v enem primeru odločilo, da je temelj tožbenega zahtevka MOV 
podan, vendar neutemeljen po višini glede nepojasnjene višine 
izračuna uporabnine. Zaradi navedene odločitve sodišča temu 
dolžniku ni potrebno plačati dolga za obdobje, za katerega je 
bil vložen predlog za izvršbo. Glede na odločitev sodišča v tej 
konkretni zadevi je MOV že vložila dopolnitve pripravljalnih vlog 
v vseh ostalih primerih, kjer so tožene stranke ugovarjale višini 
uporabnine, in dodatno obrazložila izračun višine uporabnine, 
ki jo MOV zaračunava (uporabnina = najemnina).
Dolžniki, ki so zaradi izvršbe poravnali svoje zapadle obveznosti, 
rednih mesečnih položnic ne plačujejo, kljub dejstvu, da garaže 
še vedno uporabljajo. 
V treh primerih smo uporabnikom garaže prenehali zaračunavati 
uporabnino, ker so izpraznili garažni prostor.
NEPRAVDNI POSTOPKI 
Mestna občina Velenje je na podlagi sprejetega Pravilnika o 
oddajanju parkirnih mest v garažah v najem (Uradni vestnik 
MOV, št. 4/2010) objavila javno zbiranje ponudb za oddajo 
parkirnih mest v garažah MČ Levi breg – vzhod. Sklenjenih je 
bilo več kot 400 najemnih pogodb. Nekateri posamezniki pa 
so si kmalu po oddaji ponudb premislili glede najema garaž,  
in sicer kljub temu, da so se prijavili na javno zbiranje ponudb 
in s tem priznali, da garaže dejansko uporabljajo, niso želeli 
podpisati najemne pogodbe oziroma so le-to odpovedali. Kot 
razlog za takšno ravnanje so navajali, da predmetno zemljišče 
po njihovem mnenju predstavlja pripadajoče zemljišče 
k stanovanjskim stavbam. Pri pristojnem sodišču je več 
predlagateljev tudi podalo predlog za določitev pripadajočega 
zemljišča k stavbam na Kardeljevem trgu ter na Stantetovi ulici, 
nepravdna postopka sta še v teku.  
PRAVDNI POSTOPKI
Glede na navedeno, je v tem trenutku edino pravno relevantno 
dejstvo, da je kot lastnica  predmetnih garaž v zemljiški 
knjigi vpisana MOV. Na podlagi tega dejstva je MOV proti 
posameznikom, ki niso želeli skleniti najemne pogodbe oziroma 
so jo odpovedali, sprožila ustrezne postopke za varovanje 
svoje lastnine. Iz naslova izpraznitve in vrnitve garaž je bilo 
zoper tiste, ki imajo garaže v posesti in za to nimajo pravne 
podlage, vloženih 14 tožb. Od tega so štiri zadeve že dočakale 
sodni epilog, izdane so bile zamudne sodbe v korist MOV, v 
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dveh zadevah smo s toženimi strankami sklenili dogovor po 
mirni poti, ostale zadeve pa so še v teku na sodišču. 
Na tem mestu je potrebno poudariti, da bo MOV spoštovala 
odločitev sodišča v nepravdnih zadevah glede določitve 
pripadajočega zemljišča k stanovanjskim objektom; do 
odločitve sodišča, kakršnakoli ta bo, pa bo MOV izvrševala 
svoja lastninska upravičenja ter kot dober gospodar varovala 
svojo lastninsko pravico na predmetnih garažah. 
Odgovor so pripravili v Pravni službi.

Zap. št. 221
Član sveta Ignac NOVAK je postavil naslednja vprašanja:
1. Vprašal je, ali je Sončni park kulturna dediščina. 
ODGOVOR:
Območje Sončnega parka je uvrščeno v seznam enot 
nepremične kulturne dediščine – vrtno arhitekturne dediščine. 
Smernice in pogoje za posege v območje poda pristojni Zavod 
za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS. Smernice in 
pogoji so za občino velikokrat preveč togi, da bi lahko razvijala 
dejavnosti znotraj zavarovanih območij in realizirala zastavljene 
investicije.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Dejal je, da je dobil odgovor glede zavijanja na Cesti talcev 
pri novih stolpičih, vendar meni, da bo prišlo do težav, ko bo 
promet povečan. Vprašal je, ali ima lastnik ceste namen tam 
postaviti krožišče oziroma cesto širiti in v kakšnem času. 
ODGOVOR:
Na predvidenem priključku novih blokov na Cesto talcev ni 
načrtovana gradnja krožišča, ker za to ni prostora, je pa krožišče 
predvideno v križišču Ceste talcev in Štrbenkove ceste, kar bo 
deloma reševalo problem dovoza k bloku.
Rekonstrukcija Ceste talcev je predvidena, pred tem pa je 
potrebno pridobiti vsa zemljišča ob cesti in ukiniti železniški tir 
čez Cesto talcev. Za ukinitev železniškega tira imamo izdelano 
projektno dokumentacijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Predlagal je, da se pristojne službe povežejo s Planinskim 
društvom Šentilj in da se na Kožlju postavijo betonske mize in 
klopi. 
ODGOVOR:
S Planinskim društvom Velenje se že dogovarjamo, da se v 
mesecu juniju ponovno vzpostavi urejena počivalno-razgledna 
točka.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

4. Dejal je, da je na cesti med nogometnim in golf igriščem 
ob strani vedno parkiranih veliko avtomobilov, parkirišče pri 
Galactici pa je prazno. Predlagal je, da posredujejo redarji. 
ODGOVOR:
Kot je bilo povedano na seji Sveta MOV na omenjenem 
območju že potekajo določene aktivnosti, s katerimi bomo 
uredili parkiranje na tem območju. 
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja. 

Zap. št. 222
Član sveta Franc SEVER je postavil naslednja vprašanja:
1. Dejal je, da je sicer dobil odgovor glede kolesarske steze, 
ni pa dobil nobenega terminskega plana. Prav tako ga zanima 
terminski plan kolesarske povezave do Slovenj Gradca, saj je 

na nekaterih delih od Velenja do Doliča še ni. 
ODGOVOR:
Za kolesarsko povezavo Velenje–Mislinja bomo pridobili idejni 
projekt do konca oktobra, nato bomo izvedli razpis za izdelavo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje 
maja prihodnje leto. Po predvidevanjih Direkcije RS za ceste, 
ki bo glavni investitor, bi lahko z gradnjo začeli v drugi polovici 
leta 2014.
Trasa kolesarske povezave Velenje–Vinska Gora, ki se potem 
nadaljuje proti Dobrni in Celju, je usklajena z Direkcijo RS za 
ceste in Regionalno agencijo za razvoj. V začetku prihodnjega 
leta bomo pripravili projektno nalogo, jo uskladili z Direkcijo RS 
za ceste in nato naročili izdelavo idejnega projekta.  
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Predlagal je, da bi se v Starem Velenju pri spomeniku talcev 
postavila nekakšna ovira, da smetnjaki, ki stojijo ob spomeniku, 
ne bi bili vidni. 
ODGOVOR:
Do konca maja bomo oblikovali predlog ureditve in takoj za tem 
izvedli javno naročilo za ureditev.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Dejal je, da ni zadovoljen z odgovorom glede Trebuše, ker 
je struga polna hlodov. Meni, da čiščenje ne bi bil tako velik 
strošek. 
ODGOVOR:
S stanjem na vodotokih v naši občini tudi v upravi občine 
nismo zadovoljni. 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. 
V primeru vzdrževanja vodotokov ne gre toliko za strošek, 
temveč za to, kdo v skladu z Zakonom o vodah to sploh sme 
početi in na kakšen način. 
V kratkem bomo opravili ogled z rečnim nadzornikom, na 
katerem bomo skušali dogovoriti način za ureditev zadeve.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 22�
Član sveta Robert BAH je postavil naslednje vprašanje:
1. Dejal je, da se cesta v Škalah pred dvema letoma ni ustrezno 
sanirala, saj se pesek ob cesti spira na križišče, kar je nevarno. 
Predlagal je, da se to uredi. 
ODGOVOR:
Pobudo za ureditev bomo posredovali tako vzdrževalcu 
(državne) ceste, podjetju VOC, d. d., kot tudi upravljavcu 
Direkciji RS za ceste.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 22�
Članica sveta Majda GABERŠEK je postavil naslednje 
vprašanje:
1. Dejala je, da so občani zelo zadovoljni z možnostjo izposoje 
koles. Predlagala je, da bi se postavila dodatna stojala za 
kolesa, na primer pri Hoferju. 
ODGOVOR:
Uspešnost in uporabnost sistema BICY smo zaznali tudi v 
MOV – ne le z vidika uporabnosti, prijaznosti do uporabnika, 
kvalitete in inovativne kolesarske infrastrukture,  ampak tudi 
v smislu promocije za spodbujanje kolesarjenja (opazili smo 
porast kolesarjev v mestu) ter obenem ogromen tržni potencial 
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(prodaja sistema v druga mesta). 
Prvih pet postaj je bilo urejenih v sklopu pilotne investicije 
projekta BICY (5 postaj, 25 koles, 40 priključnih mest). Za 
nadgradnjo oz. širitev smo se odločili glede na odziv pozitiven 
uporabnikov — sprva je bilo to mišljeno v letu 2014 – vendar 
smo se na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev MOV 
odločili za ureditev dveh novih postaj še v letu 2013.
Izbor mikrolokacij temelji na analizi najprimernejših območij, to 
je območij, ki prinašajo največ možnosti uporabe. To je tam, 
kjer je največ stanovanjskih, zaposlitvenih in izobraževalnih 
ustanov ter se lahko točka obenem navezuje na kolesarske 
mreže, sprehajalne poti, rekreacijska območja, nakupovalne 
centre ipd. Obseg in lokacijska umestitev temeljita na osnovi 
analize in namena vzpostavitve samopostrežnega sistema 
izposoje koles (promocija, transport, navezava na JPP). Mrežo 
sistema širimo postopno (vsako leto kakšna postaja ali več), 
in sicer z upoštevanjem pravila oddaljenosti med točkami 600 
m, kar omogoča celovitost sistema. Preveč oddaljene postaje 
bi delovale kot posamezne enote in sistem kot tak bi izgubil 
pomen. Mikrolokacije so določene tudi na podlagi drugih 
zelo pomembnih faktorjev, in sicer: lastnina zemljišča, 24-
urna dostopnost, razsvetljava, električni priključki, brezžični 
internet.
Da  bi v celoti pokrili mesto Velenje, smo postopno opremili 
s postajami stanovanjska območja (Selo, Gorica) ter ostala 
primerna in aktualna  območja  (jezero – kamp, NC Jager, 
vrtec Vrtiljak) načrt širitve je sicer začrtan, vendar ni dokončen, 
vsekakor bo končna umestitev vseh postaj takšna, da bo 
omogočala vsem prebivalcem uporabo sistema.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

Zap. št. 22�
Član sveta Rolando KALIGARO je postavil naslednja 
vprašanja:
1. Predlagal je, da bi se kolesa na BICY postajah ustrezno 
zaščitila pred slabim vremenom. 
ODGOVOR:
Zaradi omejenih sredstev izgradnja nadstreškov v sklopu 
projekta ni bila predvidena; začasno smo to rešili s pokrivali 
za sedeže. V prihodnosti predvidevamo umestitve nadstreškov 
(iščemo možnosti financiranja iz kakšnih razpisov). Če pa so 
razmere takšne, da škodujejo sistemu (zimske razmere), pa 
kolesa pospravimo na varno in začasno odklopimo sistem.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2. Predlagal je, da bi se kolesarska steza, ki bi naj šla ob Žarovi 
cesti in Trebuši, uredila v primerni širini, da bi lahko tam pozimi 
zaradi senčne lege omogočali tek na smučeh. 
ODGOVOR:
Ob Žarovi cesti ne bomo urejali kolesarske steze, ker za to 
ni prostora oz. bi bilo potrebno poseči v breg Kožlja. Ker na 
Žarovi cesti ni veliko prometna, bomo na njej uredili mešan 
promet kolesarjev in vozil; od objekta Žarova 25 naprej pa bo 
kolesarska povezava potekala kot samostojna pot. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Vprašal je, ali je še v načrtu postavitev strehe nad 
baliniščem. 
ODGOVOR:
V letošnjem letu ni načrtovana izgradnja strehe nad baliniščem 
v Sončnem parku.
Odgovor so pripravili v Uradi za družbene dejavnosti.

Zap. št. 22�
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil naslednja 
vprašanja:
1. Dejal je, da je glede izvedbe projekta »Kolesarčki« dobil 
odgovor, da projekt financira SPV, privatno podjetje, ki to izvaja, 
pa pošilja prošnje in se torej dvakrat plačuje. Zanima ga, kako 
je s tem. 
ODGOVOR:
Izvedba programa »Kolesarčki« za Vrtec Velenje se izvede 
s pomočjo SPV MOV enkrat letno na pobudo Vrtca Velenje. 
Strošek izvedbe programa za MOV znaša 552,00 EUR. V 
programu sodeluje cca. 100 otrok od starosti 4 let naprej. V 
skupini je lahko največ 22 otrok po 45 minut. Če se za izvedbo 
programa, ki bi zajelo večje število otrok, odloči Vrtec Velenje, 
to ne predstavlja stroška za MOV in je povsem avtonomna 
odločitev vrtca.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Dejal je, da je MOV Knjižnici Velenje v preteklih letih dala čez 
3 milijone evrov, iz gradiva pa je razvidno, da se Pilon centru 
na leto plačuje še približno 86.000 evrov. Zanima ga, za kaj 
gredo ti stroški.
ODGOVOR:
Navedba, da se »Pilon centru na leto plačuje še približno okoli 
86.000 evrov letno« ne drži. MOV je lastnica zgradbe v višini 
39 %, preostali del je v lasti Pilon centra, ki je hkrati upravljavec 
cele zgradbe. V letu 2012 je tako Knjižnica Velenje Pilon centru 
na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev upravljanja poslovne 
stavbe Center NOVA poravnala stroške v višini 41.639 evrov. 
Približno enako letno vsoto plačujemo od selitve v nove prostore 
dalje. Ta znesek zajema naslednje postavke: ogrevanje 
prostorov, voda, odvoz odpadkov, čiščenje skupnih prostorov, 
tehnično varovanje, obratovanje dvigal in drugih naprav, stroški 
Telemacha, zavarovanje (delno), stroški vzdrževanja, stroški 
upravljanja.
Odgovor so pripravili v Knjižnici Velenje.

Zap. št. 22�
Član sveta Andrej KUZMAN je postavil naslednji vprašanji:
1. Predlagal je, da se glede umeščanja baznih postaj sprejme 
odlok o dopolnitvah in da prostorski ureditveni pogoji dajo 
odgovor, pod kakšnimi pogoji se lahko sploh postavljajo bazne 
postaje. 
ODGOVOR:
MOV lahko v prostorskih aktih določa merila in pogoje za 
umestitev baznih postaj z vidika prostorskega umeščanja. 
Pod kakšnimi pogoji delujejo bazne postaje, pa ureja zakon. 
Skladno z zakonskimi predpisi mora izmere in neškodljivost 
sevanja baznih postaj zagotavljati mobilni operater.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Predlagal je, da se uredi problem vožnje z motorji po 
Kožlju. 
ODGOVOR:
O problematiki motokrosistov smo obvestili Policijsko postajo 
Velenje. Zagotovili so nam, da bodo na omenjenem  območju 
opravljali redni nadzor. 
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja.
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Zap. št. 22� Član sveta Franc BLATNIK je postavil naslednje 
vprašanje:
1. Predlagal je, da se poostri nadzor nad pobiranjem pasjih 
iztrebkov v Sončnem parku. Prav tako bi bilo smiselno ponovno 
postaviti znake za prepoved sprehajanja psov. 
ODGOVOR:
Občinski redarji so poostrili nadzor nad lastniki in vodniki psov 
v Sončnem parku. Nadzore opravljajo preko celega dneva ob 
različnih časovnih terminih, tudi v civilu in z videokamero.
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja.

Zap. št. 229
Članica sveta Alenka GORTAN je postavila naslednje 
vprašanje:
1. Predlagala je, da bi zapornico pri jezeru in nogometnem 
igrišču dvignili, ker invalidi in mamice z vozički ne morejo 
mimo. 
ODGOVOR:
Zaradi zagotavljanja večje varnosti pešcev in uvedbe več 
reda pri parkiranju nameravamo zapornico prestaviti višje, na 
začetek pomožnega nogometnega igrišča. Poskrbljeno bo tudi 
za nemoten prehod invalidov in otroških vozičkov.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.


