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Številka: 13/200713. junij 2007

Ur. vestnik št.13/07

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006)

1.    SKLEP o nadaljevanju dela komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini 
Velenje

2.     SOGLASJE k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
3. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje iz javnega dobra
4.     SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Zdravstvenega doma  
        Velenje
5.     SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na        
        območju Mestne občine Velenje
6.     SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2006
7.     SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim  
        premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007
8.     SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – trisobnega  
        stanovanja št. 12 v IV.  nadstropju v večstanovanjski stavbi Prešernova 7c, Velenje, v izmeri 
        76,51 m2, ki stoji na parceli št. 2624/12, podvložek št. 3221/12, k.o. Velenje
9.     SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – enosobnega 
        stanovanja št. 5 v I. nadstropju v večstanovanjski stavbi Šalek 110, Velenje, v izmeri 35,35 m2, 
        ki stoji na parceli št. 372, zk vložek št. 2328, k.o. Velenje
10.     PROGRAM Evropska kulturna prestolnica 2012
11.   ODLOK o mladinskem delu v Mestni občini Velenje
12.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pogojev opravljanja koncesionirane 
        gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
13.   ODLOK o razglasitvi Kompleksa starega premogovniškega jaška Škale za kulturni spomenik 
        lokalnega pomena na območju Mestne občine Velenje 
14.   PRAVILNIK o  spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje 
        razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Velenje
15.   Letni program športa za leto 2007
16.   UGOTOVITVENI SKLEP v zvezi z nadaljevanjem priprave sprememb in dopolnitev 
        lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju 
        (Uradni list RS, št.33/07) 
17.   ODLOK o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
        komunalnega prispevka za območje  Mestne občine Velenje

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) in IV. točke Sklepa o 
imenovanju komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 22/06 in 26/06) na svoji 7. seji 
dne 12. 6. 2007 sprejel naslednji

SKLEP
o nadaljevanju dela komisije za oceno škode 
zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini 

Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje soglaša z nadaljevanjem dela 
komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni 
občini Velenje, skladno s IV. točko Sklepa o imenovanju 
komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni 
občini Velenje.

II.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 224-01-0004/2006-281
Datum:  13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odločba US, 8/96, 31/2000, 36/2000 in 
127/06), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradni 
vestnik Občine Velenje št. 7/93 ter Uradni vestnik MOV, št. 1/97 in 4/99) in  24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št15/06) je 
Svet Mestne občine Velenje na svoji 7. seji, dne 12. 6. 2007 sprejel

SKLEP
O SOGLASJU K IMENOVANJU 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 
LEKARNA VELENJE

I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Sabine 
GRM, roj. 10.11.1961, stanujoče Kidričeva cesta 17, Velenje, 
za direktorico javnega zavoda Lekarna Velenje.  

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-0001/2006-150
Datum:  13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-Odl.US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06) na 7. seji, dne 12. 6. 2007 sprejel 
naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin 
parc. št.  713/2,  713/1 in 707, ki so vpisane v vl. št. 600, k.o. 
Velenje, iz javnega dobra.
Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

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

Številka: 414-05-04/2007-701
Datum: 13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(UL RS, št. 56/02, 53/05, 14/06, 27/06 Skl. US, 68/06, 121/06 in 1/07), Uredbe 
o plačah direktorjev v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 
46/06, 77/06 in 128/06), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev s področja zdravja (UL RS, št. 28/06) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06) na svoji 7. seji, dne 12. 6. 
2007 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost direktorju Zdravstvenega doma 

Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače  
za delovno uspešnost direktorju Zdravstvenega doma Velenje 
Jožetu Zupančiču, dr.med., spec.spl.med. za leto 2006 v višini 
100 % dveh osnovnih mesečnih plač direktorja. 

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

Številka: 110-01-08/2004-07-560
Datum:  13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 34. člena Odloka o pokopališkem redu 
(Uradni vestnik MOV, št. 3/2000 ) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB1 - Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na svoji 7. seji, dne 12. 6. 2007 
sprejel naslednji

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o 
imenovanju govornikov na pogrebih na 

območju Mestne občine Velenje
1. člen

V sklepu o imenovanju govornikov na pogrebih na območju 
Meszne občine Velenje (Uradni vestnik  MO Velenje, št. 15/2006 
in 22/2006), se v 1. členu dodata dve novi alineji, ki se glasita:
12. PUSTINEK BOJAN, Podkraj pri Velenju 69, Velenje
13. KOPUŠAR SAMO, Škale 131, Velenje

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

Številka: 142-05-0002/2003-06-560
Datum: 13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena  Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1-Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) in 93. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 110/02 
–ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 - ZSPDPO) na 7. seji dne 12. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o premoženjski bilanci Mestne

občine Velenje na dan 31.12.2006
I.

Svet Mestne občine sprejme premoženjsko bilanco Mestne 
občine Velenje.

II.
Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 
31. december 2006 znaša po knjigovodskih izkazih              
33.838.610 tisoč sit.

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

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

Številka: 403-03-0003/2007-453
Datum:  13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 80.č člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU 110/02 –ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 - ZSPDPO), 7. 
odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Uradni list RS, št. 14/2007) in 11. alineje drugega odstavka 24. 
člena ter 3. odstavka 108. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-
Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 7. seji dne 12. 6. 2007 sprejel

SKLEP 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
SKLEPA O NAČRTU PRIDOBIVANJA 

IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE 

VELENJE ZA LETO 2007 

1. člen
V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007 (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 11/07; v nadaljevanju Sklep) se spremeni 
2. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se glasi:

»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za 
leto 2007 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 1.741.376,00 
EUR.«

2. člen
Spremeni se 4. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se glasi:

»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se 
za leto 2007 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 2.906.373,50 
EUR.«

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

Številka: 460-02-0003/2006-281 
Datum: 13. 6. 2007
       

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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PRILOGA 1 

Na�rt razpolaganja s stvarnim premoženja ob�ine v letu 2007 predstavlja preglednica A: 
»Na�rt razpolaganja s stvarnim premoženjem ob�ine v letu 2007«. 

Preglednica A: Na�rt razpolaganja s stvarnim premoženjem ob�ine v letu 2007

2007 - Zemljiš�a

Zemljiš�a
predvidena za 
razpolaganje v 

letu 2007

Zap.št. Opis predmeta prodaje  
Ocenjena
vrednosti

v €/m2 Ocenjena
vrednost v €*

2007 1. 

Opuš�ena pot, parcela št. 1094, k.o. 
Ložnica, javno dobro - pot, po izvzemu 
iz javnega dobra, št. ZKV 247, površina 
1431 m2  10  14.310

2007 2. 

Opuš�ena pot, parcela št. 1095, k.o. 
Ložnica, javno dobro - pot, po izvzemu 
iz javnega dobra, št. ZKV 247, površina 
683 m2  10  6.830

2007 3. 

Opuš�ena pot, parcela št. 1091, k.o. 
Ložnica, javno dobro - pot, po izvzemu 
iz javnega dobra, št. ZKV 247, površina 
300 m2  10  3.000

2007 4. 

Opuš�ena pot, parcela št. 683, javno 
dobro, k.o. Paški Kozjak, po izvzemu iz 
javnega dobra, ZKV 2, površina cca 250 
m2  10 2.500

2007 5. 

Del parcele št. 393/2,  k.o. Velenje, 
ZKV 700 m2, v približni izmeri 340 m2, 
ZN Selo  50   17.000

2007 6. 
Del parcele št. 2397/1 k.o. Velenje, v 
približni izmeri 1000 m2, ZKV 1685 50  50.000 

2007 7. 
Parceli št. 802/5 in 802/6, k.o. Škale, 
ZKV 566, v skupni izmeri 773 m2 40  30.920

2007 8. 
Opuš�ena pot, del parcele št. 1093, k.o. 
Plešivec, v približni izmeri 80 m2 10  800

2007 9. 
Parcela št. 1930/17, k.o. Velenje, ZKV 
700,  v izmeri 508 m2 60  30.480

2007 10. 
Parcela št. 3268/ 7,  k.o. Velenje, v 
izmeri 58 m2 15  870

2007 11. 
Parcela št. 3268/6, k.o. Velenje, v izmeri 
54 m2 15  810

2007 12. 
Parcela št. 3268/8, k.o. Velenje , v 
izmeri 119 m2 15  1.785

2007 13. 
Parcela št. 3268/9, k.o. Velenje, v izmeri 
276 m2 5  1.370

2007 14. 
Parcela št. 1344/4, k.o. Velenje, v izmeri 
4129 m2 0,4  1.652
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2007 15. 
Del parcele št. 3127/1, k.o. Velenje, v 
približni izmeri 100 m2 40  4.000

2007 16. 
Del parcele št. 3127/4, k.o Velenje, v 
približni izmeri cca 100 m2       40  4.000

2007 17. 
Del parcele št. 598/5,k.o. Paka,  v 
približni izmeri 122 m2 40  4.880

2007 18. 
Parcela št. 101/3 k.o. Vransko, v izmeri 
499 m2 10  4.990

2007 19. 

Parcele št. 2502/3, 2502/4, 2502/5, 
2502/6, 2502/7, 2502/8, 2503/1, 2506 in 
del parcele št. 2502/1 (v približni izmeri 
2300m2), k.o. Velenje, v skupni 
površini 13.684 m2 65  889.460

2007 20. 
Zemljiš�a – opuš�eno javno dobro v 
skupni površini cca. 3000 m2 10  30.000

2007 21. Garažne hiše na obmo�ju UN Velenje  63.000

2007 22.  

Parcelna št. 2610/6, v izmeri 1168 m2 in 
del parcelne št. 2610/7, v približni 
izmeri 1000 m2 60 130.080

2007 23. 
Del parcelne št. 201/2, k.o. Velenje, v 
približni izmeri 341 m2 50 17.050

SKUPAJ         1.309.787
2007 – Zgradbe in prostori 

2007 24. 
Stanovanje – garsonjera, Kraigherjeva 6, 
Celje, parcelna št. 1059/2, k.o. Celje  25.288

2007 25. 

Stanovanje – dvosobno, Zadre�ka 11, 
Nazarje, parcelna št. 895/11, k.o. 
Nazarje  43.845

2007 26. 

Stanovanje – trosobno, Cesta zmage 12, 
Zagorje ob Savi, parcelna št. 1175/4, 
k.o. Zagorje  56.096

2007 27. 

Stanovanje – dvoinpolsobno, Trg borcev 
NOB 13, Dol pri Hrastniku, parcelne 
številke 719/3, 719/5 in 719/6, k.o. Dol 
pri Hrastniku  20.460

2007 28. 

Stanovanje – dvoinpolsobno, Prešernova 
cesta 7/c, Velenje, parcelna št. 2624/12, 
k.o. Velenje  60.500

2007 29. 
Stanovanje – dvosobno, Jenkova 17, 
Velenje, parcelna št. 2698, k.o. Velenje  52.100

2007 30. 

Stanovanje – garsonjera, Goriška 38, 
Velenje, parcelna št. 2397/145, k.o. 
Velenje  25.300

2007 31. 

Stanovanje – dvoinpolsobno, Šalek 90, 
Velenje, parcelna št. 2190/1, k.o. 
Velenje  60.500
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2007 32. 
Stanovanje – enosobno, Šalek 110, 
Velenje, parcelna št. 372, k.o. Velenje  37.500

2007 33. 
Stanovanje - Velenje 

 50.000

SKUPAJ 431.589

PRILOGA 2 

Na�rt pridobivanja stvarnega premoženja ob�ine v letu 2007 predstavlja preglednica B: 
»Na�rt pridobivanja nepremi�nega premoženja ob�ine za leto 2007«. 

Preglednica B: Na�rt pridobivanja nepremi�nega premoženja ob�ine za leto 2007

2007 - Zemljiš�a

Zemljiš�a
predvidena za 
pridobivanje v 

letu 2007

Zap.št. Opis predmeta pridobivanja  
Ocenjena
vrednosti

v €/m2 Ocenjena
vrednost v €*

2007 1. 
Parcela št. 778, površina 1892 m2, 
(travnik), k.o. Velenje 

50
94.600

2007 2. 
Parcela št. 773, površina 8350 m2, 
(travnik), k.o. Velenje 50

417.500

2007 3. 
Parcela št. 774, površina 1112 m2, 
(njiva), k.o. Velenje 50

55.600

2007 4. 
Parcela št. 775, površina 284 m2, (pot) 50 

14.200

2007 5. 

Parcela št. 783/1, površina 8195 m2, 
(travnik 4098 m2 in travnik 4097 m2) 
kupiti približno 500 m2,  k.o. Velenje 

50
25.000

2007 6. 

Parcela 785/1, površina 7754 m2, 
(njiva), nakup v  približni izmeri 100 
m2, k.o. Velenje 

50
5.000

2007 7. 

Parcela št. 683/1, površina 706 m2, 
(travnik 257 m2 in njiva 449 m2), k.o. 
Velenje

50
35.300

2007 8. 

Parcela št. 2580/3, površina 1215 m2, 
(dvoriš�e), nakup v približni izmeri 150 
m2, k.o. Velenje 

50
7.500

2007 9. 

Parcela št. 402/6, površina 141 m2, 
(travnik), nakup v približni izmeri 50 
m2, k.o. Velenje 

50
2.500

2007 10. 

Parcela št. 403/7, površina 568 m2, 
(sadovnjak), nakup v približni izmeri 50 
m2, k.o. Velenje 

50
2.500
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2007 11. 
Parcela št. 2597, površina 885 m2, 
(zelenica), k.o. Velenje 50

44.250

2007 12. 

Parcela 2598/1, površina 2773 m2, 
(zelenica 2725 m2, zelenica 15 m2 in 
pot 33 m2), k.o. Velenje 

50
138.650

. 13. 
Parcela št. 251, površina 1030 m2, 
(sadovnjak), k.o. Kav�e 16,21

16.696

2007 14. 
Parcela št. 226, površina 1077 m2, 
(sadovnjak), k.o. Kav�e 50

53.850

2007 15. 
Parcela št. 225/1, površina 2868 m2, 
(sadovnjak), k.o. Kav�e 50

143.400

2007 16. 
Parcela št. 3158/1 in objekt Vila Bianka, 
k.o. Velenje 151 341.554

2007 17. 
Pridobivanje zemljiš� za javno 
infrastrukturo po opravljeni odmeri  cest 2

5.000

2007 18. 
Pridobivanje zemljiš� na obmo�ju
»Poslovne cone Rudarski dom« 417.292

2007 19. 
Parcela št. 664, površina 3784 m2, 
(njiva), k.o. Škale 

5
18.920

2007 20.  

Parcele št. 956/9, v izmeri 386 m2, parc. 
št. 868/5, v izmeri 445 m2, parc. št. 
868/7, v  izmeri 595 m2, vse k.o. Škale 
in parc. št. 278, v izmeri 913 m2, parc. 
št. 279, v izmeri 331 m2, parc. št. 282, v 
izmeri 5320 m2, parc. št. 281, v izmeri 
230 m2, parc. št. 283, v izmeri 211 m2, 
parc. št. 284, v izmeri 411 m2, parc. št. 
285, v izmeri 461 m2, parc. št. 286, v 
izmeri 406 m2, parc. št. 295/2, v izmeri 
1125 m2, parc. št. 296/13, v izmeri 1118 
m2, parc. št. 296/1, v izmeri 1565 m2, 
parc. št. 291, v izmeri 843 m2, parc. št. 
290, v izmeri 2006 m2, parc. št. 309/15, 
v izmeri 162 m2, parc. št. 309/18, v 
izmeri 264 m2, parc. št. 288/1, v izmeri 
4049, vse k.o. Velenje /vsa zemljiš�a so 
stavbna/ 15    312.615

2007 21.  

Parcele št. 866/7, v izmeri 909 m2, parc. 
št. 863/10, v izmeri 14369 m2, parc. št. 
863/7, v izmeri  2951 m2, parc. št. 
863/8, v izmeri 1172 m2, parc. št. 863/9, 
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v izmeri 1613 m2, parc. št. 1255/3, v 
izmeri 834 m2, parc. št. 942/7, v izmeri 
924 m2, parc. št. 942/9, v izmeri 6113 
m2, vse k.o. Škale 2,1 60.658,5

2007 22.  
Del parcelne št. 3197/1, v približni 
izmeri 341 m2, k.o. Velenje 50

17.050

2007 23.  
Del parcelne št. 2400, v približni izmeri 
100 m2, k.o. Velenje 50

5.000

2007 24. 
Parcelne št. 2704, v izmeri 453 m2, k.o. 
Velenje 200.000

2007 25. 

Parcelna št. 2703/1, v izmeri 1067 m2, 
parc. št. 2703/2, v izmeri 44 m2, parc. 
št. 2703/3, v izmeri 23 m2, parc. št. 
2705, v izmeri 397 m2, vse k.o. Velenje 50 76.550

SKUPAJ 2.511.185,50

2007 – Zgradbe in prostori 

2007 26. 
Stanovanje – dvosobno, Goriška 65, 
Velenje  26.707

2007 27. 
Stanovanje – dvosobno, Velenje 

 50.000

2007 28. 
Stanovanje – dvosobno, Velenje 

 48.481

2007 29.  

Poslovni prostor Rudnik pub, 
Kersnikova 2b, Velenje (parc. št. 
1930/3, 1930/21, 1930/20, 1930/19, vse 
k.o. Velenje)  270.000

SKUPAJ 395.188

Prilogo A in B pripravili: 
- Hinko Jager, 
- Maksimilijan Arli�,
- Blaženka �ujež,
- Amra Kadri�,
- Zdravka Vasiljevi�.

* Ocenjene vrednosti predstavljajo orientacijske vrednosti, dolo�ene na podlagi izkustvene 
ocene vrednosti nepremi�nin s strani strokovnih sodelavcev ob�inske uprave, saj skladno s 3. 
odstavkom 35. �lena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim 
premoženjem države in ob�in (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) cenitev ne sme biti starejša 
od šestih (6) mesecev. Ker natan�nega �asa prodaje ali druge oblike razpolaganja s 
posameznim stvarnim premoženjem, dolo�enim v na�rtu razpolaganja in pridobivanja, ni 
mogo�e dolo�iti, gre le za orientacijsko vrednost stvarnega premoženja. Pred sprejemom 
posameznega programa prodaje ali druge oblike razpolaganja, stvarno premoženje oceni 
pooblaš�eni ocenjevalec vrednosti nepremi�nin in premi�nin.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05), 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 7. seji dne 12. 6. 2007 sprejel 

SKLEP 
o sprejemu posameznega programa 

prodaje stvarnega premoženja – trisobnega 
stanovanja št. 12 v IV. nadstropju v 

večstanovanjski stavbi Prešernova 7c, 
Velenje, v izmeri 76,51 m2, ki stoji na parceli 

št. 2624/12, podvložek št. 3221/12, k.o. Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – 
trisobnega stanovanja št. 12 v IV. nadstropju večstanovanjske 
stavbe Prešernova 7c, Velenje v skupni izmeri 76,51 m2, ki 
stoji na parceli št. 2624/12 podvložek št. 3221/12, k.o. Velenje, 
ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in 
pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje na 
seji dne 23.5.2007. 

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

Številka: 360-03-0072/2006-283
Datum:  13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05), 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 7. seji dne 12. 6. 2007 sprejel 

SKLEP 
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja – enosobnega 
stanovanja št. 5 v I. nadstropju v 

večstanovanjski stavbi Šalek 110, Velenje, v 
izmeri 35,35 m2, ki stoji na parceli št. 372, zk 

vložek št. 2328, k.o. Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – enosobnega stanovanja št. 
5 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Šalek 110, Velenje v 
skupni izmeri 35,35 m2, ki stoji na parceli št. 372 zk vložek št. 
2328, k.o. Velenje, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne 
občine Velenje na seji dne 23.5.2007. 

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

Številka: 360-03-0001/2007-283
Datum:  13. 6. 2007

                                                                                                  
   Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.
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I. Uvod 
Evropski parlament in Svet sta 25. maja 1999 sprejela sklep o vzpostavitvi nove aktivnosti EU, 

imenovane Evropska prestolnica kulture. Namen aktivnosti je opozoriti na bogastvo in raznolikost 

evropskih kultur in na zna�ilnosti, ki si jih delijo, prav tako pa tudi spodbujati ve�jo medsebojno 

poznavanje med evropskimi državami. Mandat za leto 2012 sta dobili Portugalska in Slovenija, ki 

bosta za to leto nominirali vsaka svoje mesto. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je razpis za 

nominacijo objavilo spomladi leta 2006, nanj pa se lahko prijavijo  mestne ob�ine.

V �asu od junija 2006 do februarja 2007 je v slovenskem prostoru kar nekaj mestnih ob�in objavilo 

javno namero o sodelovanju v nominaciji za Evropsko prestolnico kulture - Celje, Ptuj, Ljubljana, 

Maribor in Koper; v lokalnem okolju se je o nameri razpravljalo tudi v Velenju.  

Novembra 2006 je predstavnik Mestne ob�ine Maribor, društvo Kibla, predstavil idejo o skupni 

kandidaturi MO Maribor s partnerji, mestnimi ob�inami vzhodne kohezijske regije. V partnerstvo so 

vstopile MO Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje in Novo mesto, ki so skupno podprle 

kandidata MO Maribor.   

Dokument EPK 2012 struktura MO Velenje je zbirni in predstavitveni dokument MO Velenje. 

Predstavlja okoliš�ine nastajanja, navaja nosilce in koordinatorje, predstavlja vsebine in programske 

koncepte, navaja vire za izvedbo ter vrednosti programov.  

V prilogi je razvit tudi možen koncept skupnega razvoja širšega družbenega prostora Velenja na 

relaciji gospodarski in družbeni razvoj, kot ga je bilo možno zastaviti ob hipotezi, da najavljeni 

razvojni programi tukajšnjih gospodarskih in družbenih subjektov bistveno opredeljujejo skupno 

prihodnost. V Prilogi so navedeni tudi osrednji državni razvojni dokumenti oziroma sidrne to�ke

najbolj klju�nih dokumentov.  

Priloga 2 tega dokumenta so dokumenti identifikacij projektov in projektna investicijska 

dokumentacija za projekte Obnova Velenjskega gradu, mladinska infrastruktura – preno�iš�a

in dnevni center. 

Dokument je odprt za uporabo - CC. V delih, kjer so navedeni nosilci ali koordinatorji ali kjer je 

besedilo posebej ozna�eno, je potrebno upoštevati uzance avtorstva dela besedila. 
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II. Organiziranost v projektu EPK 

Na pobudo delegacije mesta Maribor in parterja s Ptuja, ki je na lokalno skupnost MO 

Velenje uradno naslovila predlog o sodelovanju v skupnem projektu nominacija za Evropsko 

kulturno prestolnico 2012 (dne 29. 11. 2006) je župan MO Velenje, Sre�ko Meh s sklepom 

imenoval operativno skupino koordinatorjev Heleno Knez, Majo Hostnik, Aleša Ojsterška -

vodja za delo na tem podro�ju z nalogami: koordinacija med nosilcem (Mb) in �lani, 

informiranje strokovne javnosti, podajanje predlogov upravi MO Velenje in izvajanje 

operativnih nalog. Operativna skupina se je na prvem delovnem sestanku sestala 30. 

novembra in dan kasneje že na drugem. Dolo�en je bil na�in dela in pripravljen predlog 

organizacijske strukture. Kot cilj je bil opredeljen Priprava celostnega dokumenta v kontekstu 

namena in cilja razpisa Evropska prestolnica kulture 2012 ter dogovora o partnerstvu mest 

vzhodne kohezijske regije. Rok za pripravo 28. februar 2007. 

Konec decembra so se sestali župani mestnih ob�in vzhodne kohezijske regije in dogovorili 

na�elni pristanek k partnerstvu. Uskladili so besedilo predpogodbe, pogodbo pa so podpisali 

25. 1. 2007.

Koordinacijska skupina je pripravila javne predstavitve celotnega konteksta razpisa, nato pa je 

sledila faza zbiranja gradiv.  

1. Ideje in pri�akovanja so bila zbrana v akciji možganska nevihta (30 udeležencev),  

2. razvojne projekte tukajšnjih gospodarskih in družbenih subjektov so bili zbrani z 

analizo zbirnega dokumenta Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 

2007-2013 in regije SAŠA 2007-2013 (70 projektov), 

3. programski koncepti in cilji s podro�ja kulture so bili podani integralno s strani vodij 

kulturnih ustanov in koordinatorjev posameznih podro�ij.

Za namen dela je župan s sklepom imenoval �lane dveh odborov, Programskega odbora za 

pregled prijave na razpis Evropska prestolnica kulture 2012 (11 �lanov) in Odbor 

koordinatorjev za pripravo prijave na razpis Evropska prestolnica kulture 2012 (8 �lanov).

Naloge Programskega odbora so:  pregled programske celovitosti dokumenta EPK 2012 – 

struktura Velenja, pregled skupnega programskega dokumenta – struktura Maribor, dajanje 

priporo�il in predlogov pripravljavcem vsebin, predlaganje povezovanja vsebin na 
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horizontalni (podro�je kulture) in vertikalni ravni (gospodarske dejavnosti in  turizem,…), 

predloge ocenil s finan�nega vidika in vidika uresni�ljivosti, identifikacija nevarnosti, 

pomanjkljivosti, prednosti, koristnosti. Programski odbor bo o aktivnostih redno poro�al

županu in ciljnim javnostim. 

Naloge podro�nih koordinatorjev so: priprava programskih izhodiš�, vsebin in drugih gradiv v 

sodelovanju z neformalnimi delovnimi skupinami, ki jih bodo v skladu s potrebami sestavljali 

poznavalci posameznih podro�ij, sodelovali in usklajevali delo z ožjo koordinacijsko skupino, 

sodelovali in usklajevali delo s koordinatorji v drugih ob�inah, partnericah pri projektu, o 

svojem delu bodo poro�ali programskemu odboru. 

Zbrano gradivo je bilo sestavljeno v enotni dokument. Ta je bil javno predstavljen svetnikom 

MO Velenje na redni seji 23. januarja 2007. Svet je dokument enotno podprl, hkrati je bil 

izglasovan sklep, ki župana zavezuje, da v zadevi EPK pred sklepanjem, ki bi imelo finan�ne

posledice, predhodno pridobi soglasje Sveta MO Velenje. 

Zbrano gradivo je obravnaval tudi Programski svet EPK. Priporo�ila sveta so sestavni del 

dokumenta in so vklju�ena v kon�no verzijo.

Razlogi kandidiranja 
Notranje potrebe posameznikov po napredovanju je smiselno povezovati in povezati skozi 

konkretna dejanja. V Mestni ob�ini Velenje projekt EPK ni cilj temve� orodje za dosego 

dolgoro�nega razvoja mesta ter regije in ga programsko sorodno obravnava že Lokalni 

program kulture 2004-2007, sprejet na Svetu MO Velenje. Povezovanje vizij na zadevnih 

podro�jih – in oblikovanje vizije mesta – kam želimo in kako je prav tako eden od 

pomembnih razlogov. Velenje v slovenskem prostoru izstopa kot mlado mesto, z mo�no

delovno intenzivno industrijsko panogo, v kontekstu EPK tudi kot prostor energije. Tako 

strukturno zaznamovano obmo�je se s pomo�jo kulture in kulturnih partnerstev lahko �loveku

in okolju prijazneje poda razvojnim izzivom naproti.  

Razlogi regionalnega partnerstva 
Želja in zavezanost ve�ji u�inkovitosti ter hitrejši rasti nas vzpodbujata k mo�nejšim 

povezavam in pristopanja v partnerstva povsod tam, kjer lahko ta cilj dosežemo. V projekt 
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Evropska kulturna prestolnica 2012 tako pristopamo kot pridruženi �lan; po na�elu 

partnerstva in skladno z nameni akcije EKP 2012 želimo aktivno vzpostavljati strukturo, 

sooblikovati  program regionalnih dimenzij ter podpreti kandidata mestno ob�ino Maribor za 

evropsko kulturno prestolnico 2012. 

Programsko vodilo, obrazložitev 
Mestna ob�ina Velenje je v relativno kratkem obdobju druge polovice prejšnjega stoletja 

razvila številne kulturne institucije, zaznamuje jo tudi zadnje petletno obdobje, v katerem je 

Velenje prenovilo in posodobilo najve�je mestne kulturne objekte, s programi in posamezniki 

je  mesto prisotno na ve�ini kulturno umetniških podro�jih. V okviru EPK 2012 Velenje 

prevzema koordinacijo vsebin na podro�jih otroški programi, industrijska dediš�ina in 

literatura. V skupnem projektu prepoznavamo možnost  u�inkovitejšega povezovanja 

posameznih programov v nove-ve�je in kvalitetnejše celote z namenom pove�evanja

vrednosti in nenazadnje doseganja boljših gospodarskih rezultatov. Glede na geografsko 

razsežnost projekta vidimo priložnost umeš�anja že razvitih programov v evropskih prostor.
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III. Cilji po kulturnih podro�jih

Industrijska dediš�ina
Helena Knez 
Prostor naših mest in naselij je v zadnjih dvesto letih klju�no sooblikovala industrija. Tako je 
tudi v primeru mesta Velenje, kjer sta glavna nosilca in sooblikovalca razvoja in prostora 
Premogovnik Velenje in Gorenje (seveda za razvoj doline skrbijo še druge manjše 
gospodarske družbe). Po teh dveh gospodarskih gigantih je Velenje tudi najbolj prepoznavno 
navzven.

Cilj
Industrijska dediš�ina je najpogosteje ozna�ena z negativnim predznakom. Naš cilj je javnosti 
približati industrijsko dediš�ino kot kulturno dediš�ino (to pojmovanje ind. dediš�ine se 
po�asi umeš�a v slovenski in evropski prostor), dediš�ino ki v sebi skriva mnoge potenciale. 
Z revitalizacijo stavb in krajine, se ustvarja novo, inovativno okolje. Industrijsko dediš�ino
želimo ljudem približati skozi razli�ne umetniške pristope, tekom let pridobljene zaloge znanj 
in predstavitvami dobrih praks (doma�ih in tujih), kot novo razvojno priložnost doline.

Literatura/književnost
Ivo Stropnik 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je na podro�ju književne kulture izvajalec 
tradicionalnega/vsakoletnega Herbersteinskega sre�anja slovenskih književnikov,® širše 
prepoznavnega književniškega festivala, na katerem podeljujemo mednarodno ugledno 
Pretnarjevo nagrado ambasadorjem slovenske književnosti po svetu.® Ugledna 
književnokulturna projekta sta vzpostavljena v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, 
Slovenskim centrom PEN, SAZU, FF, osrednjimi slovenskimi književnimi institucijami, 
festivali idr. Izvajalec UVKF je mdr. tudi koncesionar 03 regijskega odbora DSP, ustanovitelj 
in izdajatelj prve vseslovenske Revije za poezijo® Poetikon® (temeljno namenjene slovenski 
in prevodni poeziji XXI. st.); iz tega revijalnega projekta sta že vzpostavljena Akademija 
Poeti�na Slovenija® z nagrado �aša nesmrtnosti® za sto vrhunskih slovenskih verzov ob 
svetovnem dnevu poezije® (21. marec) in Herbersteinski zlat® za vrhunski pesniški prevod.

Cilj
A.) povezovalna in evropska nadgraditev že vzpostavljenih in novih književnokulturnih 
projektov UVKF v kontekstu/sodelovanju pridruženih partneric EPK 2012; 

B.) vzpostavitev novih književnokulturnih projektov – prednostno: 
1. Evropska bralna zna�ka;®  
2. slovenska vzpostavitev mednarodne azilske to�ke za evropske književnike (Mednarodni 
azil za evropske književnike v Velenju®);
3. vzpostavitev Umetniške rezidence evropskih književnikov® v Velenju. 
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Otroški programi  
Nina Mavec Krenker 
Velenje je verjetno najbolj prepoznavno po PIKINEM FESTIVALU, ki že 17. let razveseljuje 
in združuje otroke iz vseh krajev Slovenije. Festival je namenjen otrokom in njihovim 
staršem. Osrednja dejavnost festivala so Pikine ustvarjalne delavnice, na festivalu pa so vsako 
leto tudi izvrstne gledališke predstave poklicnih gledališ� ter otroških in ljubiteljskih 
gledaliških in plesnih skupin. V okviru Festivala se razvija tudi povezovanje osnovnih šol s 
šolami iz tujine – izmenjava otrok. Poleg tega pa v Velenju obstajajo številni programi 
otroške kulture in ostalih dejavnosti, namenjenih otrokom, ki jih je vredno negovati in 
razvijati.

Cilj
1. strniti in ustrezno predstaviti že obstoje�e dejavnosti na podro�ju otroškega programa 
2. razširiti mednarodno sodelovanje (izmenjava otrok) 
3. izgradnja infrastrukture na podro�ju TRC Jezero za potrebe koncertov na prostem in 

Pikinega festivala 

Scenske umetnosti 
Vlado Vrbi�

Knjižnica Velenje je sestavljena iz dveh enot: knjižnice in prireditev. Obe enoti pokrivata 
podro�ji svojega delovanja že od leta 1975 (takrat je bil ustanovljen Kulturni center Ivan 
Napotnik Velenje. Zavod Knjižnica Velenje upravlja s prostori knjižnice v centru Nova 
(knjižnica in dvorana) in Domom kulture. 

Poleg osnovne dejavnosti ima enota knjižnica bogato prireditveno in domoznansko dejavnost. 
Enota prireditve skrbi za vse vrste abonmajskih predstav, posredovanje kulturnih prireditev in 
razvoj lastne produkcije (lutkovno gledališ�e, plesna dejavnost…). 

Cilj
V enoti prireditve je glavni strateški cilj razvoj in trženje lastne produkcije ples, lutkovno 
gledališ�e, multimedijska produkcija. 

V enoti Knjižnica je poleg razvoja tipi�ne »knjižni�ne« dejavnosti eden strateških ciljev 
priprava kakovostnih dogodkov v zvezi s knjigo, ki bodo združevali �initelje iz Velenja, 
Slovenije in tujine. 

Glasbene umetnosti 
Izbrskano iz zgodovine je prva glasbena šola v Velenju - društvena glasbena šola od svoje 
ustanovitve 1. junija 1952 v okviru Delavsko-prosvetnega društva Svoboda Velenje delovala 
v kino dvorani pri rudarskem domu. Dobra izhodiš�a, ki jih danes vidimo v Velenju ravno 
zaradi  hitrega razvoja v mo�an industrijski center, so bila kot nalaš� za ve�anje števila 
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prebivalcev, kar pa je posledi�no povzro�alo vedno ve�je zanimanje za kulturno delo in s tem 
tudi glasbeno izobraževanje. Glasbena šola danes razpolaga s 47 u�ilnicami in petimi 
dvoranami na 6360 m2 površine. Skupaj z vsemi ostalimi pripadajo�imi površinami pa njena 
velikost presega 8000 m2. Zaradi velikih prostorskih razsežnosti je nadvse primerna za 
izvedbo ve�jih tekmovanj, revij in poletnih šol. Ko je velenjska šola uvedla v srednješolski 
program orgle, je postala prva glasbena šola v Sloveniji, ki je omogo�ala izobraževanje vseh 
inštrumentov tako na osnovni kot srednji stopnji (klavir, tolkala, kitara, solopetje, orgle, harfa, 
harmonika, violina, viola, violon�elo, kontrabas, rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila, 
flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot,). 

Cilj
(Boris Štih)

Ko-projekti šole do l. 2012

Mednarodne šole oz. seminarji: 
Mednarodni klavirski seminar pod vodstvom L. Baranyaya (vsakoletni) 
Mednarodna orgelska šola (vsakoletna) 
Mednarodna violinska šola Igorja Ozima (bienalno, neparna leta) 

Revije:
Revija pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol (bienalno, parna leta) 
Revija godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol (bienalno, parna leta) 

Tekmovanja:
Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov 
Mednarodno tekmovanje harfistov 

Tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov - regijsko (vsakoletno) 

Muzealstvo 

1. Grad Velenje kot prireditveni prostor – možnost prirejanja koncertov, dramskih iger, 
okroglih miz, konferenc, … 

2. Muzej Velenje ima 11 muzejskih zbirk. Dve izmed njih, Afriška zbirka Františka Foita 
in paleontološka zbirka mastodonta, sta zbirki, ki presegata ožji lokalni pomen in bi 
zaradi tega lahko bili zanimivi širši evropski javnosti. 

3. V preteklem letu je Muzej Velenje v okviru projekta Dnevi evropske kulturne 
dediš�ine organiziral strokovna vodstva po gradovih Šaleške doline. Podobne 
programe za strokovno in nestrokovno javnost bi lahko izvajali tudi v okviru projekta 
Evropska kulturna prestolnica 2012. 

4. Kav�nikova doma�ija v Zavodnjah pri Šoštanju je najjužnejša ohranjena dimnica v 
evropskem prostoru. Že sama stavba predstavlja biser slovenske ljudske arhitekture 
kot celota pa lahko služi razli�nim etnološkim prireditvam (npr. kresni ve�er, koline, 
poroka, …) 
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Cilj
Predstaviti in približati posebnosti in zanimivosti šaleške materialne in nematerialne kulturne 
dediš�ine širši slovenski in evropski javnosti.

Vizualne umetnosti 
Milena Koren Boži�ek

Velenje je vzor�no modernisti�no mesto v širšem prostoru kot posledica industrializacije in 
vizonarskih odlo�itev. Nastalo je veliko edinstvenih objektov (Kulturni dom, Delavska 
univerza z Delavskim klubom, Kristlov blok,  nedvomno pa tudi Miklav�eva «galerija«, ki v 
zadnjem letu postaja tudi »center sodobne umetnosti« (vizualne, oblikovanja, arhitekture). 
Vizualne umetnosti so zgrajene na temeljih znanih umetnikov (Ivan Napotnik, Ciril Cesar, 
Alojz Zavolovšek, Majda Kurnik), ki so vezani na ta prostor in vse ve� mladih akademskih 
umetnikov, ki se že uveljavljajo. Gospodarstvo, predvsem pa oblikovalski center Gorenja pa 
so gotovo dober partner za postavitev oblikovalskega centra v Galeriji Velenje. Sodobna 
arhitektura s pomo�jo uspešnih velenjskih arhitektov lahko najde svoje možnosti predstavitve 
v Galeriji, ki pokriva prostor SaŠa regije in bi se širila v evropski prostor. 

Cilj
S postavitvijo centra sodobnih umetnosti lahko uspešno nadaljujemo s promocijo lokalnih in 
svetovnih umetnikov, ki bi jih s projekti vizualnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture 
mednarodnega sodelovanja umeš�ali v svetovni prostor. Ob podpori z marketinškimi in 
turisti�nim projekti, z realizirano investicijo galerije in podpirajo�o infrastrukturo bi  Velenje 
prepoznali tudi kot modernisti�no dušo umetnosti, oblikovanja in arhitekture. 

Film
Peter Groznik - Pe�
Kinodvorana je prvi objekt namenjen kulturi, ki so ga Velenj�ani leta 1948 zgradili s 
prostovoljnim delom, zato ima filmska umetnost v zgodovini modernega Velenja mo�no
tradicijo. Z dolgoletno tradicijo se Velenje ponaša tudi na podro�ju amaterskega filmskega in 
video ustvarjanja, ve� doma�ih avtorjev je za svoje ustvarjalne dosežke prejelo nagrade tako 
doma kot v tujini. Iz Šaleške doline izhaja tudi nekaj pomembnih slovenskih ustvarjalcev s 
podro�ja filma in videa (režiser Andrej Mlakar, igralec Marko Mandi� …), mesto pa se 
ponaša z lepima kinodvoranama v Hotelu Paka. V Velenju so na razpolago potrebni tehni�ni
in kadrovski pogoji za izvedbo programov v okviru EPK 2012. 

Cilj
popularizirati filmsko umetnost v Velenju, Šaleški dolini, SAŠA regiji, Sloveniji in EU, 

- vzpostaviti pogoje za redno prikazovanje najpomembnejših evropskih filmov v 
Velenju,

- zagotoviti pogoje za nadaljnji razvoj filmske produkcije doma�ih avtorjev, 
- promovirati dosežke doma�ih ustvarjalcev pri najširšem krogu ob�instva. 



13. junij 2007 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 13-2007 / stran 23

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Mladinska kultura  
Aleš Ojsteršek 
Mladinsko kulturno produkcijo vzpodbuja ve� javnih, javno-zasebnih in zasebnih sredin, 
vsebinsko so pokrita podro�ja literature, scenskih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih 
umetnosti. Razvita je vsa potrebna infrastruktura, �loveški viri, dejavnosti se povezujejo v 
regionalne in nacionalne podro�ne zveze ali mreže. Poslanstvo mladinskega centra je 
predvsem širiti prostor za mladinsko delo in splošno družbeno sprejemljivost in vklju�evanje
mladih, promovirati in producirati mladinsko delo na podro�jih prosto�asne dejavnosti mladih 
– skozi festivalsko dejavnost združujemo ve� ciljev tako gospodarskih kot ostalih – aktivacija 
�loveških virov, uporaba sodobnih tehnologij, širjenje novih znanj skozi uporabo tehnologij 
prihodnosti in njihovo uvajanje v gospodarstvo. Velenje ima v okviru programa Evropske 
kulturne prestolnice priložnost, da v obstoje�e dejavnosti pripelje zunanje partnerje in 
uporabnike, za kar pa je potrebno vzpostaviti pogoje predvsem na podro�ju podporne 
infrastrukture, to je  nizkocenovnih preno�iš� oziroma mladinskega hotela. 

Cilj
Festival mladih kultur Kunigunda postaviti kot festival, ki po podro�jih - bienalno ali 
trienalno - zaživi tudi v širšem evropskem prostoru. V tem obdobju na�rtujemo rast 
festivalske dejavnosti in širjenje dejavnosti. V prvi fazi vzpostavitev regionalnega 
mladinskega centra znotraj države in regije in v drugi fazi vzpostavitev podro�ja delovanja v 
širši evropski prostor – predvsem skozi koprodukcijske povezave. Združitev festivalskih 
vsebin v enovito ponudbo – 50 dogodkov letno // vsaj 5 dogodkov v vikend ponudbi za  širšo 
zainteresirano javnost v letih 2011, 2012 in 2013 – skupaj 15 dogodkov ali delavnic.
Kot podporni program je na�rtovana vzpostavitev nova mladinske infrastrukture – 
mladinskega hotela in mladinskega dnevnega centra. 
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IV. Programski koncept 

Industrijska dediš�ina
PODRO�JE Industrijska dediš�ina
NOSILEC Helena Knez 

- predstavitev  in promocija obstoje�ih programov in dosežkov s tega podro�ja širši 
slovenski in evropski javnosti v obliki delavnic, predavanj, zloženk, …(v sodelovanju 
s podjetjem ERICO, ŠC Velenje, Galerijo Velenje,…) 

- predstavitve in delavnice na temo �iste industrije oz. pridobivanje energije na okolju 
prijazen na�in in skozi to sanacija okolja (KSSENA) 

- predstavitev krajine kot ind. dediš�ine (ERICO) 
- vzpostavitev industrijske poti po dolini

o odprtje galerijskih prostorov znotraj gospodarskih družb za javnost 
o sprehod skozi industrijske gigante šaleške doline, možnost ogleda proizvodnih 

procesov
- vzpostavitev design centra v Velenju (Gorenje) 
- revitalizacija objekta Klasirnica  

PODRO�JE Industrijska dediš�ina OCENE U�IKOV 
NOSILEC Helena Knez  

predstavitev  in promocija 
obstoje�ih programov in 
dosežkov s tega podro�ja širši 
slovenski in evropski javnosti v 
obliki delavnic, predavanj, 
zloženk, umetniških 
dogodkov…(v sodelovanju s 
podjetjem ERICO, ŠC Velenje, 
Galerijo Velenje,KSSENA…) 

Velenje je tekom let nabralo mnogo 
izkušenj na podro�ju saniranja posledic 
industrije. Svoje dosedanje izkušnje želimo 
še poglobiti z razvijanjem in nadgradnjami 
obstoje�ih programov. Z razli�nimi dogodki 
na to temo želimo izbrisati negativni 
predznak vezan na industrijo. Javnosti bomo 
predstavili ind., njene proizvode in ostaline 
kot nekaj dobrega, iz �esar lahko izhajamo 
in gradimo bodo�nost. Velenje si želi 
postati prepoznavno kot primer dobre 
prakse okoljske sanacije. Razvijal se bo 
kongresni turizem, pove�alo se bo število 
no�itev. Na vse to so vezana nova delovna 
mesta.   

Okoljsko-izobraževalni
programi ERICO 

S programi udeležencem predstavljamo 
Šaleško dolino in njene družbene in naravne 
zna�ilnosti, predvsem pa seveda 
premogovništvo in elektroenergetiko, ki sta 
dejavnosti, ki sta našo dolino najbolj 
zaznamovali. Predstavimo jim primere 
dobrih praks v Šaleški dolini oziroma naše 
bogate izkušnje, kako iz enega najbolj 
degradiranih in okoljsko obremenjenih 
obmo�ij v Sloveniji ustvariti urejeno, dobro 
razvito in ljudem dovolj prijazno okolje. 
Saniranje okoljskih poškodb, zmanjševanje 
onesnaževanja in vzpostavitev trajnostnega 
razvoja so teme, o katerih imamo v Šaleški 
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dolini res veliko povedati. Kot pove že ime 
projekta samo, ni edini namen teh 
programov informiranje in izobraževanje 
obiskovalcev. Veliko pozornost posvetimo 
tudi vzgojnim ciljem ter spreminjanju 
miselnih vzorcev in življenjskih navad 
mladih (zviševanje okoljske zavesti, vzgoja 
za sonaravnost in trajnostni razvoj, 
vzbujanje moralne odgovornosti do narave 
in prihodnjih generacij …), programi pa so 
zelo pomembni še z vidika promocije. Ne 
gre le za promocijo okoljevarstva in novih 
razvojnih trendov, ampak v prvi vrsti za 
promocijo ekološke sanacije Šaleške doline. 
Razli�ne izobraževalne programe podjetja 
že sedaj obiš�e letno okoli 10 000 ljudi.  

Muzej premogovništva V naslednjih letih bo muzej dopolnil svojo 
zbirko strojev, restavriral obstoje�e stroje, 
vložil dodatna sredstva v infrastrukturo in 
tehni�ne spremembe muzeja. Vse našteto bo 
doprineslo k boljšemu in celovitejšemu 
prikazu rudarske dediš�ine na slovenskem. 
Ambicija muzeja je zgodbo o slovenskem 
premogovništvu približati �im ve�jemu 
številu obiskovalcev, ne glede na starostne, 
gibalne, jezikovne ali kakšne druge 
omejitve. Zato sta pomembna na�rtno
pedagoško delo z vsemi obiskovalci 
muzejskih zbirk ter vpliv muzeja na 
kulturno in turisti�no podobo Šaleške doline 
in Slovenije.  

revitalizacija objekta Klasirnica Projekt Multikulturni center inovativnih 
vsebin je v   skladu z vizijo regije zapisane v 
RRP 2007-2013. Z realizacijo projekta bi 
doprinesli k turisti�nemu in gospodarskemu 
razvoju regije. Iz industrijskega objekta bi 
objekt razvili v kulturno-turisti�en in 
izobraževalni objekt, s pestro ponudbo in 
kakovostnim izobraževalnim programom. 
Ponudba in storitve centra bodo zastopane 
celostno in s prepoznavno obliko, s �imer bo 
prispeval k ve�ji prepoznavnosti regije in 
države v evropskem in svetovnem merilu.  

Izvedba tega projekta bi dolgoro�no 
gledano prinesla rast življenskega standarda 
ljudi v regiji, saj bi zagon te ustanove, kot 
tudi že priprava na sam projekt in kasneje 
izvedba le tega, pomenila nova delovna 
mesta. 
Po vzpostavitvi Multikulturnega centra 
inovativnih vsebin na podro�ju �loveških
virov se predvideva zaposlitev cca. 60 oseb 
(uprava in program; tehni�ni sektor; 
gostinstvo)



13. junij 2007URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 26  / Številka 13-2007

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

pogodbeno se predvideva zaposlitev cca. 12 
oseb.

Literatura – književnost
PODRO�JE Literatura – književnost 
NOSILEC Ivo Stropnik 

� programska razširitev tradicionalnega Herbersteinskega sre�anja slovenskih književnikov®

in Pretnarjeve nagrade ambasadorjem slovenske književnosti po svetu® v mednarodnem 
književno-festivalskem kontekstu; 

� v okviru izdajanja revije za poezijo Poetikon® na letni ravni najmanj ena prevodna izdaja 
revije® z izbrano sodobno slovensko poezijo v izbranem prevodu/evropskem jeziku (vsako 
leto v drugem evropskem jeziku) in na letni ravni ena prevodna izdaja revije z izbrano 
sodobno poezijo iz evropskih literatur;

� vzpostavitev Evropske bralne zna�ke® (UVKF);  
� vzpostavitev mednarodne azilske to�ke za evropske književnike v Velenju® (UVKF, SC PEN);
� vzpostavitev Umetniške rezidence evropskih književnikov® v Velenju.

PODRO�JE Literatura – književnost OCENE U�INKOV 
NOSILEC Ivo Stropnik 

programska razširitev 
tradicionalnega
Herbersteinskega sre�anja
slovenskih književnikov® in 
Pretnarjeve nagrade 
ambasadorjem slovenske 
književnosti po svetu® v
mednarodnem književno-
festivalskem kontekstu; 

Tradicionalni festival je od vsega za�etka
(2002) namenjen širše aktualnim in 
konstruktivnim vprašanjem slovenskih in 
tujih književnikov (z vseh podro�ij
književnega ustvarjanja); književniška 
omizja so namenjena problematiki jezika in 
literature v nacionalnem, evropskem, 
svetovnem in planetarnem družbenem 
kontekstu; statusu književnega ustvarjalca, 
položaju knjige oz. književnih medijev ter 
specifi�nim vprašanjem o književnem 
ustvarjanju nasploh. *** Sre�anje prispeva 
h glasu in pomenu knjiž. ustvarjalcev in na 
nacionalni in medržavni ravni popularizira 
književnoumetniško delo, izborno 
predstavljeno javnosti. *** Osrednje 
ob�instvo so književniki, predv. ok. 60 do 
80 (oz. do 100 in ve� v opciji mednarodne 
razširitve fest. projekta); pridruženih je ve�
drugih um. izvajalcev (v opciji medn. 
razširitve do 50 in ve�, doma�ih in 
tujih/gostujo�ih umetnikov); v edukativni 
program festivala so vklju�eni srednješolci; 
zaklju�na slovesnost je podelitev 
Pretnarjeve nagrade ambasadorju slovenske 
književnosti po svetu.  Vsa fest. dogajanja 
so odprta za javnost. *** Presoja oz. kriterij 
izbora Pretnarjevega nagrajenca zajema vsa 
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podro�ja in zvrsti mednarodnega 
povezovanja in uveljavljanja slovenske 
literature po svetu; je priznanje tistim 
posameznikom, ki si po svetu pomembno, 
zaslužno in svetovljansko prizadevajo za 
seznanjanje in uveljavljanje s sodobno 
slovensko literaturo oz. njenimi avtorji ipd. 
Predlagani kandidati so lahko osebe 
katerega koli državljanstva na svetu (tudi 
osebe brez državljanstva). 

v okviru izdajanja revije za 
poezijo Poetikon® na letni ravni 
najmanj ena prevodna izdaja 
revije® z izbrano sodobno
slovensko poezijo v izbranem 
prevodu/evropskem jeziku 
(vsako leto v drugem 
evropskem jeziku) in na letni 
ravni ena prevodna izdaja 
revije z izbrano sodobno 
poezijo iz evropskih literatur;

Revija za poezijo predstavlja uresni�itev
dolgoletne vizije o ustanovitvi revije, 
namenjene samo poeziji in poeti�nemu 
ustvarjanju. Vsak narod, ki ima svojo 
državo, ni popoln, �e nima svoje revije za 
poezijo. *** S prvim in drugim letnikom 
revije Poetikon (2005–2006; skupaj izdanih 
deset številk z objavami oz. predstavitvami 
okrog sto dvajset razli�nih slovenskih in 
prevedenih sodobnih književnih 
ustvarjalcev) smo dokazali, da revija za 
poezijo lahko obstaja; da se v njej 
prepoznajo razli�ne generacije in profili 
poeti�nih ustvarjalcev in da lahko k 
sodelovanju pritegnemo tudi najbolj 
ugledne slovenske in tuje pesnike ter druge 
književne ustvarjalce. *** Ustvarjalci revije 
za poezijo vidimo svojo vlogo v širjenju 
žive pesniške besede po svetu. *** Revija 
za poezijo z letom 2007 vsebinsko, zvrstno, 
pregledno, selektivno, promocijsko in 
partnersko nadaljuje, poglablja, razširja in 
združuje dosedanji vseslovenski in prevodni 
koncept. S selektivno zasnovo 'revijalne 
antologije' slovenske/ slovanske/ evropske/ 
svetovne poezije XXI. st. (izvirne objave ter 
prevodi sodobne poezije) pridružuje nove 
vidike pesniškega mišljenja in ustvarjanja 
oz. videnja in zrenja pesniške prihodnosti; 
združuje partnerske asociacije in 
promocijske preglede tradicionalnih 
književniških festivalov/prireditev, osrednje 
namenjenih popularizaciji poezije. --- 
Podrobnejša predstavitev projekta je 
poslovna tajnost. --- Splošna evalvacija 
u�inkov projekta je razberljiva. 

vzpostavitev Evropske bralne 
zna�ke® (UVKF);

Predstavitev projekta je poslovna tajnost! --
- Splošna evalvacija u�inkov projekta je 
razberljiva.

vzpostavitev mednarodne
azilske to�ke za evropske 
književnike v Velenju® (UVKF, 

Predstavitev projekta je poslovna tajnost! --
- Splošna evalvacija u�inkov projekta je 
razberljiva.



13. junij 2007URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 28  / Številka 13-2007

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

SC PEN); 
vzpostavitev Umetniške 
rezidence evropskih 
književnikov® v Velenju.

Predstavitev projekta je poslovna tajnost! --
- Splošna evalvacija u�inkov projekta je 
razberljiva.

Ivo Stropnik (Ustanova Velenjska knjižna fundacija / MO Velenje) 

EVIDEN�NA PROJEKCIJA LITERARNEGA PROGRAMA EPK 2012,* 
NJEGOVIH PROJEKTOV, IZVAJALCEV IN PARTNERJEV 

Idejno-programska zasnova in koordinacija literarnega programa EPK 2012:
Mitja �ander* (za MMC Kibla/MO Maribor/ŠZ-Beletrina) in Ivo Stropnik (UVKF/MO Velenje) 

* avtor integralnega besedila/predloga za literarni program EPK 

LITERARNI PROGRAM EVROPSKE PRESTOLNICE KULTURE 2012 

SLOVENSKE MITSKE 'ENERGIJE' PROGRAMSKE IN IZVAJALSKE 'SINERGIJE' 

mit 1. izro�ilo, pripoved o nastanku sveta, (nenavadnih) naravnih pojavih, bogovih in drugih bajeslovnih bitjih: miti 
odražajo starodavne doživljaje naroda; pisatelj je rad �rpal snov iz mnogih mitov; anti�ni, slovanski miti; 2. knjiž. 
zelo pozitivna, a nerealna predstava o dolo�enih dogodkih, pojavih, ljudeh: ohranjati, podirati, ustvarjati mite o 
�em; okrog njega se je spletel cel mit / germanski mit o �istosti rase … (SSKJ)

Integralna tema  
in njen tematski 
spekter literarne 
ustvarjalnosti 

Oblike in na�ini 
predstavitve in 
(ko)produkcije  

Izbrani/vklju�eni 
predlagani 
literarni projekti 

Glavni izvajalec 
(MO izvedbe)  

Soizvajalski  
partnerji  
(MO soizvedbe) 

     
MIT xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx1xxxxxxx 
mitske zgodbe – 
zgodbe sedanjosti 

   MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxx2xxxxxxx 
mitološko izro�ilo
od anti�ne  
do slovanske 
tradicije

   MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxx3xxxxxxx 
tipologija in 
neposredna 
parafraza mita  
v moderni 
književnosti  
in postmoderni 
realnosti 

   MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxx4xxxxxxx
slovensko mitsko 
izro�ilo in njegove 
literarne 
artikulacije 

xxxxxxx 4.1 xxxxxxx 
monografska 
predstavitev evropski 
in svetovni javnosti  
(v izvirniku in treh 
svetovnih jezikih); 
reprezentan�na 

knjižna zbirka 1: 
monografija  
o slovenskem 
mitološkem 
izro�ilu

 v sodelovanju z 
uglednimi tujimi 
založbami 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
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produkcija za doma�i
in tuji knjižni trg 
(enako pri vseh drugih 
knjižnih izdajah v 
programu EPK) 

MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 4.2 xxxxxxx 
enoletna vzpostavitev 
mednarodne 
edukativno-bralne 
akcije s predstavitvijo 
izbranega izro�ila iz 
slovenske in evropske 
mitološke zakladnice 
v knjižni zbirki za 
otroke in mladino 
(ve�jezi�no/v ve�
jezikih; ilustrirano  
s priznanimi knjiž. 
ilustratorji; predv. 
zbirka 12 knjig) 

knjižna zbirka 2: 
Evropska bralna 
zna�ka®

Velenjska knjižna 
fundacija 
(MO Velenje) 
v sodelovanju  
s slovenskimi 
založniškimi 
partnerji 

v sodelovanju z 
03-regijskim 
odborom DSP in 
uglednimi tujimi 
založbami 

MO Maribor 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 4.3 xxxxxxx 
TV-predstavitev  

TV-dokumentarna 
nadaljevanka  
o slovenskem 
mitološkem 
izro�ilu

 v sodelovanju  
s TVS 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 4.4 xxxxxxx 
interaktivna 
predstavitev  
na medmrežju 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxx5xxxxxxxx
mit v slovenski 
književnosti 

xxxxxxx 5.1 xxxxxxx  
posebna knjižna 
zbirka o slovenskem 
mitu (šest knjig) 

knjižna zbirka 3: 
antologija 
slovenske 
poezije/mit
  &
antologija  
slovenske kratke 
proze/mit  
  &
antologija/izbor  
slovenske 
drame/mit  
  & 
dva izbrana  
slovenska 
romana/mit
  & 
posebna izdaja – 
zbornik izbrane 
esejizirane 
proze/mit  
(20 osrednjih 
sodobnih 
slovenskih avtorjev)

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 
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xxxxxxx 5.2 xxxxxxx 
revija za poezijo – 
tematska izdaja
na temo mita; 
ena prevodna izdaja 
revije z izbrano 
sodobno slovensko 
poezijo v izbranih 
evropskih jezikih in 
ena prevodna izdaja 
revije z izbrano 
sodobno poezijo iz 
evropskih literatur 

Revija za poezijo®

Poetikon®/L.21® – 
Translations, 
International

Velenjska knjižna 
fundacija 
(MO Velenje) 

v sodelovanju z 
03-regijskim 
odborom DSP 

MO Maribor 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.3 xxxxxxx 
mednarodni/evropski 
nate�aj 2012 za sto 
vrhunskih evropskih 
verzov (na temo mita) 

Akademija 
Poeti�na Evropa®

2012 & �aša 
nesmrtnosti®2012 
za 100 vrhunskih 
evropskih verzov®

Velenjska knjižna 
fundacija 
(MO Velenje) 

v sodelovanju z 
Asociacijo Velenika 
(MO Velenje) 
in 03-regijskim 
odborom DSP 

MO Maribor 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.4 xxxxxxx 
mednarodni/evropski  
literarni festival 

Evropski pesniški 
turnir® & evropski 
vitez poezije®

ŠZ Litera 
(MO Maribor) 

MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.5 xxxxxxx 
simpozij o slovenski 
dramatiki in mitu 

(MO Maribor) v sodelovanju  
z Borštnikovim 
sre�anjem  
(MO Maribor) 

MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.6 xxxxxxx 
simpozij o poeziji in 
mitu; programska 
razširitev
tradicionalnega 
literarnega festivala  
v mednarodnem 
kontekstu

Herbersteinsko 
sre�anje®2012 

Velenjska knjižna 
fundacija 
(MO Velenje) 

v sodelovanju z 
Asociacijo Velenika 
(MO Velenje)  
in 03-regijskim 
odborom DSP 

MO Maribor 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.7 xxxxxxx 
simpozij o prozi in 
mitu

 Slovenski 
reziden�ni center  
za tuje književnike 
(SRC/TK) 
na doma�iji  
M. Kranjca
v Veliki Polani  
(MO M. Sobota) 

v sodelovanju 
z založbo
Franc-Franc   
(MO M. Sobota) 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 
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xxxxxxx 5.8 xxxxxxx 
mednarodni literarni 
tabor – simpozij 
ustvarjalcev 
spominske, potopisne, 
planinske, etnološke 
in domoznanske 
literature v krajinsko- 
-spomeniškem okolju 
Šaleške doline

Kanjuhove 
impresije 2012 

Knjižnica Velenje 
(MO Velenje)

v sodelovanju 
z Ob�ino Šoštanj in 
OI JSRSKD 

MO Maribor 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.9 xxxxxxx 
gledališka 
reinterpretacija 
slovenske in tuje 
tradicije mita 

gledališka 
produkcija 

 (MO Maribor) MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.10 xxxxxxx 
retrospektiva 
slovenske radijske 
igre, povezane z 
mitom

radijska 
produkcija 

 v sodelovanju z 
Radiom Slovenija 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.11 xxxxxxx 
aktualna snovanja na 
temo mita 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.12 xxxxxxx 
enoletni, eksperimen-
talni zagon literarno- 
-prevajalskega centra 
(vzpostavljen na enem 
izmed slovenskih 
gradov);  
LPC opremljen po 
sodobnih standardih 

literarno- 
-prevajalski center 
(LPC)

(MO Maribor) MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.13 xxxxxxx 
tuji prevajalci in avtorji 
ustvarjajo  
v slovenskem okolju in 
spoznavajo slovensko 
mitologijo

literarno- 
-prevajalski center 
(LPC)

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.14 xxxxxxx 
interkulturna sti�na
to�ka v ambientu 
naravnega parka & 
revitalizacija kulturne 
dediš�ine 

Glazerjeva hiša – 
Glazer's house 

ŠZ Litera 
(MO Maribor) 

v sodelovanju z 
Ob�ino Ruše 

MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 
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xxxxxxx 5.15 xxxxxxx 
nastopi tujih 
prevajalcev in avtorjev 
po številnih mestih 
VK-regije; literarne 
prireditve na izbranih 
lokacijah starih 
mestnih jeder/trgov, 
gradov idr.); 
interakcija z okoljem  

literarno-
prevajalski center 
(LPC)

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.16 xxxxxxx 
poživitev literarnega 
življenja v krajih
VK-regije/LPC

literarno-
prevajalski center 
(LPC)

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.17 xxxxxxx 
internetno-medijsko 
posredovanje 
branj tujih prevajalcev 
in avtorjev  

literarno-
prevajalski center 
(LPC)

v sodelovanju  
z nemškim 
Literadiem 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto

xxxxxxx 5.18 xxxxxxx 
nate�aj/nagrada za
vrhunski pesniški 
prevod (na temo mita)

Herbersteinski 
zlat®2012

Velenjska knjižna 
fundacija 
(MO Velenje)

v sodelovanju z  
03-regijskim 
odborom DSP  
in DSKP 

MO Maribor 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.19 xxxxxxx 
vzpostavitev
mreže pisateljskih 
sodelovanj v ob�inah 
VK-regije 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

Slovenski 
reziden�ni center  
za tuje književnike 
(SRC/TK)
na doma�iji
M. Kranjca  
v Veliki Polani  

 (MO M. Sobota) v sodelovanju 
z založbo
Franc-Franc   
(Murska Sobota) 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

BD & KJ – 
umetniška 
rezidenca 
evropskih 
književnikov
v Velenju  

(MO Velenje) MO Maribor 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 
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xxxxxxx 5.20 xxxxxxx 
slovenska
vzpostavitev
mednarodne  
azilske to�ke  

Slovenski azil  
za tuje književnike

(MO Velenje) v sodelovanju  
z mednarodnim 
centrom PEN 

MO Maribor 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.21 xxxxxxx 
dodatek h knjižni 
zbirki 1 (dva naslova): 
1. gostje prevajalsko 
literarnega centra  
bi bili povabljeni,  
da napišejo zgodbo ali 
esej, povezan z 
mitom, morda tudi z 
izkušnjo Slovenije; 2. 
antologija sodobne 
svetovne poezije, ki bi 
jo ustvarili številni 
uredniki iz razli�nih
okolij.  
(Natis obeh knjig v 
ve� jezikih.) 

knjižna zbirka 1 
(dodatek)  

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.22 xxxxxxx 
nate�aj za najboljši 
evropski esej na temo 
mita

  v sodelovanju  
s FAZ – sre�anje
filozofov,
scenaristi�nih 
delavnic idr. 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxx 5.23 xxxxxxx 
podelitev tradicionalne 
mednarodne nagrade 
za širjenje in 
uveljavljanje 
slovenske literature po 
svetu (v letu 2012 še 
posebej zaslužnemu 
za sodelovanje z  
EPK)

Pretnarjeva 
nagrada® 2012 
ambasadorju 
slovenske 
književnosti  
po svetu®

Asociacija Velenika 
(MO Velenje)

Velenjska knjižna 
fundacija  
(MO Velenje); 
v sodelovanju z 
DSP, SC PEN, 
SAZU, FF, EPK 
2012 idr. 

MO Maribor 
MO Velenje 
MO Murska Sobota 
MO Slovenj Gradec 
MO Ptuj 
MO Novo mesto 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Strokovno-umetniški sosvet (SUS) za koordinacijo literarnega programa EPK: 
(s po 1 predstavnikom iz 6 mestnih ob�in partneric, ki jih za izvedbo izbranih/pridruženih/zduženih literarnih 
programov EPK v SUS imenujejo MOM, MOV, MOMS, MOSG, MOP, MONM; svojega predstavnika – širše
uglednega ob�ana in aktivnega književnoumetniškega ustvarjalca ali organizatorja ali menedžerja ipd. na 
podro�ju književne kulture/umetnosti, oz. vodje literarnih projektov, izbranih/vklju�enih v literarni program EPK – 
naj ob�ine partnerice predlagajo/sporo�ijo do 10. februarja 2007)

�lani SUS za koordinacijo 
literarnega programa EPK 

Partnerska MO/EPK  Organizacija 

   
1. Mitja �ander MO Maribor Študentska založba (Beletrina) 
2. Ivo Stropnik MO Velenje Velenjska knjižna fundacija 
3. ----- MO Murska Sobota -----
4. ----- MO Slovenj Gradec -----
5. ----- MO Ptuj -----
6. ----- MO Novo mesto -----
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Integralno besedilo / Avtor predloga: Mitja �ander 
LITERARNI PROGRAM EVROPSKE PRESTOLNICE KULTURE  

1. Skupna nit oziroma okvir celotnega dogajanja bi recimo bil mitske zgodbe, zgodbe sedanjosti.
Izbira mita se zdi utemeljena vsaj iz dveh razlogov: 

- V zadnjem �asu raziskave potrjujejo, da imamo Slovenci zelo bogato mitološko izro�ilo, ki pa 
ni homogena, zaprta struktura, ampak izjemno dinami�no polje, koder najdemo sledi zelo 
razli�nih tradicij, od antike do slovanstva.  

- Mit je še vedno ena gonilnih sil tudi v moderni kniževnosti, tako s svojimi strukturnimi 
zna�ilnostmi kot preko neposrednih parafraz. Slovenska literatura je v tem smislu zelo bogata.  

- Mit se zdi izjemno aktualna tema zato, ker je kljub vsej kritiki še vedno mo�no navzo� tudi v 
postmoderni realnosti. Hkrati pa je njegova sugestivnost prav v živahnosti polemik, ki jih vselej 
znova sproža. Nenazadnje se ob mitih tako ali druga�e vselej sre�amo s temeljnimi vprašanji 
družbenega in individualnega življenja.  

2. Mitske zgodbe bomo zasledovali dvotirno: 
   2.1. slovensko mitsko izro�ilo in njegove literarne artikulacije bomo predstavili svetovni 

javnosti.  
   2.1.1. Samo mitsko izro�ilo se bo predstavilo s panoramsko knjigo o tej temi, ki bi jo lahko 

napisal dr. Janez Šmitek s sodelavci. Knjiga bi bila objavljena v izvirniku in treh svetovnih jezikih, v 
sodelovanju z uglednimi tujimi založbami. Tako bi jo ponudili ne le obiskovalcem, ampak tudi tujim 
trgom. Tega na�ela bi se držali tudi pri vseh drugih knjižnih izdajah. Ob tem bi v sodelovanju z 
RTV Slovenija, ki namerava zgodbo slovenskega mitološkega izro�ila posneti v obliki 
dokumentarne nadaljevanke, pripravili privla�no in zanimivo interaktivno predstavitev na 
medmrežju.  

   2.1.2. Mit v slovenski književnosti bi predstavili v posebni knjižni zbirki, ki bi vsebovala šest 
naslovov: antologijo slovenske poezije na to temo, antologijo kratke proze, izbor dram, dva 
romana in posebno izdajo – posebej za to priložnost spisan zbornik dvajsetih esejiziranih proz 
vodilnih slovenskih avtorjev na temo, ki bi jo poprej preko javnega glasovanja izbrali iz naslovnega 
podro�ja. Ob knjižni zbirki bi organizirali simpozij o slovenski dramatiki in mitu, denimo v 
sodelovanju z Borštnikom. V sodelovanju z revijo Poetikon, festivalom Pranger in Herberštajnskim 
sre�anjem bi v Velenju pripravili simpozij o poeziji in mitu. podobno razpravo o prozi bi pripravili v 
sodelovanju z založbo Franc Franc v Veliki Polani, na doma�iji Miška Kranjca, ki je trenutno edini 
reziden�ni center za tuje literate pri nas. Prav tako bi lahko gledališ�a v regiji – Maribor, Celje, 
Ptuj, Novo mesto – skozi niz novih uprizoritev reinterpretirala slovensko in tujo dramsko tradicijo, 
ki se še posebaj ukvarja z mitom. Radio Slovenija bi lahko predvajal tudi retrospektivo slovenske 
radijske igre, povezane z mitom. 

2.2. V konkretni in ustvarjalni prostor vzhodne regije bi pripeljali aktualna snovanja na temo 
mita

2.2.1. Osrednjega pomena se zdi tako enoletni, eksperimentalni zagon literarno– 
prevajalskega centra, nastanjenega v enem od obnovljenih gradov. Take institucije pri nas za 
razliko od tujine ni in bi bil izjemnega pomena za celotno državo ter imel realno prespektivo v 
nadaljevanju dejavnosti. Številni prevajalci in avtorji bi ne le ustvarjali v našem okolju in spoznavali 
med drugim tudi njegovo mitologijo, tako pomembno za literarno ustvarjanje, ampak bi s svojimi 
nastopi po številnih mestih regije vstopali v interakcijo z okoljem in gotovo mo�no poživili literarno 
življenje. Njihova branja bi lahko posredoval izjemno vplivni internetni medij LITERADIO iz 
Nem�ije. Center bi bil opremljen po vseh sodobnih standardih. Nadgradili bi ga lahko z mrežo 
pisateljskih sodelovanj, vzpostavljeno v sodelovanju z ob�inskimi oblastmi v regiji.  

2.2.2. Knjižna zbirka bi se dopolnila še z dvema knjigama.  Gostje prevajalsko literarnega 
centra bi bili povabljeni, da napišejo zgodbo ali esej, povezan z mitom, morda tudi z izkušnjo 
Slovenije. Druga knjiga bi bila antologija sodobne svetovne poezije, ki bi jo ustvarili številni 
uredniki iz razli�nih okolij. Obe knjigi bi bili tiskani v ve� jezikih. 

Ob vsem navedenem je možno speljati še marsikaj, od nate�aja za najboljši evropski esej na 
temo mita – morda v sodelovanju s FAZ – sre�anja filozofov, scenaristi�nih delavnic... 

Zdi se, da je tema mita dober okvir, znotraj katerega se razpira celotni spekter literarne 
ustvarjalnosti.  
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Otroški program 
PODRO�JE Otroški program 
KOORDINATOR Nina Mavec Krenker 

- Mednarodni otroški folklorni festival 
- Mednarodni likovni razpis – kon�ni produkt: razstava 
- Mednarodni simpozij o modelu slovenske predšolske vzgoje 
- Projekti glasbene šole Fran Korun Koželjski 

Mednarodne šole oz. seminarji /Mednarodni klavirski seminar pod vodstvom L. Baranyaya 
(vsakoletni),  Mednarodna orgelska šola (vsakoletna), Mednarodna violinska šola Igorja 
Ozima (bienalno, neparna leta)/; Revije / Revija pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol 
(bienalno, parna leta), Revija godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol (bienalno, parna 
leta)/; Tekmovanja / Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov, Mednarodno tekmovanje 
harfistov, Tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov - regijsko (vsakoletno)/ 

- Mala Napotnikova kolonija 
- Likovni svet otrok 
- Pika miga – republiška revija otroških plesnih skupin (vsakoletno) 
- Pedagoška dejavnost v Muzeju Velenje 
- Mednarodni simpozij osnovnih šol na temo pisatelja in pedagoga 

Gustava Šiliha 
PODRO�JE Otroški program OCENE U�INKOV 
KOORDINATOR Nina Mavec Krenker  

Pikin festival Pove�ati motivacijo otrok in njihovih mentorjev za 
lastno ustvarjalnost in poustvarjalnost na podro�ju
kulture ; pove�ati zainteresiranost javnih kulturnih 
institucij (profesionalnih, pol profesionalnih in 
amaterskih) za namensko ustvarjanje in produkcijo 
namenjeno otrokom; ustvariti mrežo mednarodne 
povezave otroške ustvarjalnosti in izmenjave; 
izobraževati otroke kot uporabnike kulturnih dobrin 
(glasba, ples, film, gledališ�e, likovna umetnost, 
pisana in brana beseda,…); nau�iti otroke sprejemati 
druga�nost (podro�je kulture, jezika, religije, 
razmišljanja, socialnega statusa,…); vzpodbuditi 
interes za ohranjanje narodovega izro�ila in 
moderno produkcijo in post produkcijo na osnovi le 
tega; krepitev družine skozi skupno ustvarjalnost kot 
osnovne celice družbe in njenega razvoja; usmeriti 
otroke v proces dodatnega, vendar nujno potrebnega 
ustvarjalnega izkoriš�anja prostega �asa skozi 
razli�ne kulturne dejavnosti in ga tako odvrniti od 
anomalij moderne družbe; ustvariti visoko 
kakovosten mednarodni festival (obiskovalci in 
izvajalci) dose�i vklju�itev festivalskih vsebin v 
redne izobraževalne programe za otroke in povezati 
festival s sorodnimi mednarodnimi institucijami; 
vklju�iti festival v razli�na mednarodna gibanja  
namenjena otrokom; 
Merljivost in u�inki: vsi zgoraj omenjeni cilji bodo 
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prinesli v ve�ji meri materialno nemerljive u�inke,
vendar mo�no zaznavne na razvoju otrok, njihovem 
izobraževanju in tako s �asom v družbi; glede na 
dejavnost pa bodo merljivi u�inki prisotni na 
številnih gospodarskih panogah (trgovinska 
dejavnost, gostinstvo, hotelirstvo, transport, ter 
ostale servisne, storitvene in logisti�ne dejavnosti). 
Izredno velik in merljiv pa je in bo u�inek
promocije, tako lokalnega podro�ja kot regije in 
države.

Mednarodni otroški 
etno festival 

V današnjem sodobnem �asu postaja zelo 
pomembno ohranjanje narodove identitete. Bogato 
ljudsko izro�ilo evropskih in drugih narodov bomo 
predstavili na MEDNARODNEM OTROŠKEM 
ETNO FESTIVALU. S tem želimo pokazati, da je 
razli�nost tista, ki nas bogati in dela zanimive.  
Festival bo zastavljen zelo na široko: prikaz 
obi�ajev, obla�ilne kulture-noše, kulinarika, 
glasba,…
merljivost in u�inki:  nau�iti otroke sprejemati 
druga�nost;

 s pove�anjem obiska in sodelovanja skupin iz tujine 
bo prepoznavnost našega mesta, regije in posledi�no 
tudi države ve�ja.

evropska bralna 
zna�ka*/ se vodi pri 
literaturi
Mednarodni likovni 
razpis – kon�ni
produkt: razstava 
Mednarodni simpozij o 
modelu slovenske 
predšolske vzgoje 

Predstavitev nacionalnega modela institucionalne 
predšolske vzgoje in promocija dosežkov dobre 
prakse – izvedbenih kurikulov. Predstavitev 
rezultatov raziskav v zvezi z ugotavljanjem 
kakovosti vrtcev in merjenjem u�inkov vklju�evanja 
otrok v instituciolnalno predšolsko  vzgojo in 
izobraževanje. 
Projekt zastavljamo v veri, da se bo v Velenju 
razvila agencija, ki ji bomo lahko poverili izpeljavo 
simpozija; ra�unamo na sodelovanje vzgojno 
izobraževalnih zavodov. 

Projekti glasbene šole 
Fran Korun Koželjski 

 10 - 30 

Mednarodni klavirski 
seminar pod vodstvom 
L. Baranyaya 
(vsakoletni),

Razvoj Velenja kot glasbenega središ�a, osvajanje 
novih znanj, primerjava znanj v mednarodnem 
merilu, mednarodna izmenjava izkušenj, 
navezovanje kulturnih stikov, druženje mladih 
glasbenikov, turisti�na promocija mesta in države 

 15 - 30 

Mednarodna orgelska 
šola (vsakoletna),

Razvoj Velenja kot glasbenega središ�a, osvajanje 
novih znanj, primerjava znanj v mednarodnem 
merilu, mednarodna izmenjava izkušenj, 
navezovanje kulturnih stikov, druženje mladih 
glasbenikov, turisti�na promocija mesta in države 
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 14 - 30 

Mednarodna violinska 
šola Igorja Ozima 
(bienalno, neparna 
leta);

Razvoj Velenja kot glasbenega središ�a, osvajanje 
novih znanj, primerjava znanj v mednarodnem 
merilu, mednarodna izmenjava izkušenj, 
navezovanje kulturnih stikov, druženje mladih 
glasbenikov, turisti�na promocija mesta in države 

 11-19 

Revije / Revija 
pihalnih orkestrov 
slovenskih glasbenih 
šol (bienalno, parna 
leta),

Razvoj Velenja kot glasbenega središ�a, osvajanje 
novih znanj, primerjava znanj, izmenjava izkušenj, 
navezovanje kulturnih stikov, druženje mladih 
glasbenikov, turisti�na promocija mesta  

 9-19 

Revija godalnih 
orkestrov slovenskih 
glasbenih šol 
(bienalno, parna leta);  

Razvoj Velenja kot glasbenega središ�a, osvajanje 
novih znanj, primerjava znanj, izmenjava izkušenj, 
navezovanje strokovnih stikov, druženje mladih 
glasbenikov, turisti�na promocija mesta 

 od 15 dalje 

Tekmovanja / 
Mednarodno
tekmovanje pihalnih 
orkestrov,

Razvoj Velenja kot glasbenega središ�a, osvajanje 
novih znanj, primerjava znanj v mednarodnem 
merilu, mednarodna izmenjava izkušenj, 
navezovanje kulturnih stikov, druženje mladih 
glasbenikov, turisti�na promocija mesta in države 

 10-27 

Mednarodno
tekmovanje harfistov,  

Razvoj Velenja kot glasbenega središ�a, osvajanje 
novih znanj, primerjava znanj v mednarodnem 
merilu, mednarodna izmenjava izkušenj, 
navezovanje kulturnih stikov, druženje mladih 
glasbenikov, turisti�na promocija mesta in države 

 8 - 15 

Tekmovanje mladih 
slovenskih
glasbenikov - regijsko 
(vsakoletno)

Razvoj Velenja kot glasbenega središ�a, osvajanje 
novih znanj, primerjava znanj, izmenjava izkušenj, 
navezovanje strokovnih stikov, druženje mladih 
glasbenikov, turisti�na promocija mesta 

Mala Napotnikova 
kiparska kolonija 
Kolonija je namenjena 
u�encem osnovnih šol, 
ki se pod vodstvom 
mentorja-likovnega
pedagoga šole in 
mentorje kolonije 
ukvarjajo s 
kiparjenjem v lesu. 
Dela v koloniji se 
udeležijo tri �lanske
ekipe u�encev 
osnovnih šol. Izdelajo 
skupinsko ali 
individualno montažne 
kipe ali plastike. 
Likovna dela morajo 
kon�ati v �asu trajanja 
kolonije. 
�as trajanja: 2 dni. 
(vsako leto v mesecu 
septembru). 
Do letos je bila 
kolonija organizirana 
regijsko. V letu 2007 
na�rtujemo širitev na 

Z MALO NAPOTNIKOVO KIPARSKO 
KOLONIJO želimo ohraniti kulturno izro�ilo
kiparja Ivana Napotnika in spodbuditi mlade h 
kiparskemu ustvarjanju v lesu. 
Prvi plahi rezi dlet (pred 33 leti) in udarci kladiv v 
les, prvi poskusi oblikovati gmoto, s tem pa tudi 
prostor, prvo iskanje okrogle, prostostoje�e – oble 
plastike in reliefa, odvzemanje odve�nega materiala, 
klesanje, rezanje, rezbarjenje, spoprijemanje s 
statiko, so rodili v vseh teh letih množico lesenih 
skulptur, ki so po svoji izpovednosti in enkratnosti 
lastne samo otroški likovni domišljiji in 
ustvarjalnosti.
U�enci, ki so na kakršenkoli na�in doživeli delo 
kiparskega sre�anja bodo znali v življenju druga�e
doživljati umetnost, razumeli likovnost in bodo bolj 
ustvarjalni tudi na drugih podro�jih �lovekovega
delovanja.
Kipariti v lesu je za vsakega u�enca in u�itelja velik 
izziv, le redkim je ta možnost dana. Kolonija navaja 
mlade kiparje, da znajo videti, predvsem pa 
opazovati videno, porabiti pri delu preproste stvari, 
ki so okrog »nas«, vsakdanje predmete, jim dati nov 
pomen. 
Dela vseh kolonija so zbrana v dveh preglednih 
razstavah: v Zavodnjah nad Šoštanjem v Mali 
Napotnikovi galeriji (dela od 1. 25. kolonije) in v 
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slovenski prostor (vsaj 
5 novih ekip iz 
Slovenije); v 
naslednjih letih pa 
bomo povabili otroke 
iz partnerskih mest. 
Vsako leto širitev za 
eno trojico z 
mentorjem. V letu 
2007 bomo 
organizirali že 34. 
kolonijo.  

vili Mojca v Velenju (od 26. do 33. kolonije). Obe 
razstavi sta edinstveni v slovenskem prostoru in sta 
dani na ogled vsem.   

Likovni svet otrok  
Pika miga – republiška 
revija otroških plesnih 
skupin (vsakoletno) 

PIKA MIGA  je trenutno republiško sre�anje 
otroških plesnih skupin, ki ga organizira JSKD, 
Obmo�na izpostava Velenje in Pikin festival. Gre za 
prikaz najboljših plesnih stvaritev pretekle sezone.  
Gibanje je �lovekova nuja. Vanjo nas ne silijo le 
vsakdanja prakti�na opravila, ampak naše telo, ki je 
ustvarjeno za gibanje. Plesno gibanje je �lovekova
želja. V plesu se posve�amo sami sebi in izražanju 
svoje notranjosti; v nas oživijo �ustva in ob�utki. 
Ples nas nosi stran od enoli�ne vsakdanjosti. 
Zato se je pokazala potreba, da že v letu 2007 
razširimo sre�anje; s kratkih miniaturnih postavitev 
na celove�erne predstave, v katerih so izvajalci 
(plesalci) otroci in so namenjene otrokom. Ne glede 
na to, da so kot avtorji koreografij ve�inoma plesni 
pedagogi, je v plesih zaznati otroško ustvarjalnost, 
saj koreografi le redko plesalce zelo ozko usmerijo 
(jim dajo korake); ples naj bi spodbujal plesalce k 
lastnemu plesnemu izrazu in ideji. 

S širitvijo prireditve na festival bi želeli dose�i:

- motivirati otroke in mentorje k ve�ji 
ustvarjalnosti

- mentorje plesnih skupin, šole in druge 
kulturne ustanove motivirati k ustvarjanju z 
otroki in za otroke 

- narediti prireditev zanimivo za �im ve�ji
krog obiskovalcev in za plesne skupine iz 
tujine

- predstaviti ples v vseh svojih izraznih 



13. junij 2007URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 40  / Številka 13-2007

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

oblikah (klasi�ni balet, sodobni ples, show 
dance, hip hop,…) 

merljivost in u�inki:  s pove�anjem obiska in 
sodelovanja skupin iz tujine bo prepoznavnost 
našega mesta, regije in posledi�no tudi države ve�ja.

Pedagoška dejavnost v 
Muzeju Velenje 

Otroci spoznajo kulturno dediš�ino, ki jo hrani 
muzej in del življenjskega okolja, ki ga predstavlja. 

Mednarodni simpozij 
osnovnih šol na temo 
pisatelja in pedagoga 
Gustava Šiliha 

Projekt zastavljamo v veri, da se bo v Velenju 
razvila agencija, ki ji bomo lahko poverili izpeljavo 
simpozija; ra�unamo na sodelovanje osnovnih šol. 
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Scenske umetnosti 
PODRO�JE Scenske umetnosti 
NOSILEC Vlado Vrbi�

- priprava vsaj ene lastne produkcije letno na podro�jih lastne produkcije (ples, lutke, 
multimedija,  

- do leta 2012 bomo republiško plesno revijo Pika miga razvili v mednarodni plesni 
festival Velenje dance, 

- razvili bomo mednarodno delavnico Lutke v etno izro�ilu,
- do leta 2012 bomo Kajuhov literarni tabor razvili iz medobmo�nega v mednarodno 

sre�anje literatov. 

PODRO�JE Scenske umetnosti OCENE U�INKOV 
NOSILEC Vlado Vrbi�

- priprava vsaj ene 
lastne produkcije 
letno na podro�jih
lastne produkcije 
(ples, lutke, 
multimedija,  

Razvoj umetniških potencialov, dvig kulturnega 
nivoja uporabnikov, promocija okolja… 

- do leta 2012 bomo 
republiško plesno 
revijo Pika miga 
razvili v 
mednarodni plesni 
festival Velenje 
dance,

Opomba:  ta projekt je zajet v programih JSKD- 
oziroma Pikinega festivala 

- razvili bomo 
mednarodno 
delavnico Lutke v 
etno izro�ilu,

Ohranjanje etnološkega izro�ila, razvoj 
umetniških potencialov, spodbujanje ro�ne
produkcije lutk, dvig kulturnega nivoja 
uporabnikov, promocija okolja 

- do leta 2012 bomo 
Kajuhov literarni 
tabor razvili iz 
medobmo�nega v 
mednarodno 
sre�anje literatov. 

Ohranjanje literarne dediš�ine, prispevek k 
teoreti�nim literarnim znanjem, povezovanje 
razli�nih kulturnih okolij, … 
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Vizualne umetnosti 
- Mednarodni kiparski nate�aji za  dopolnjevanje bogate kiparske dediš�ine javnih 
spomenikov 

- oblikovalska zbirka Gorenja 
- Najuspešnejši projekti sodobne arhitekture(v Sloveniji-Evropi) 
- Pred20Po20 predstavitev dobrih praks- umetniških del iz zbirke galerije, analize 

produkcijske situacije v 20. stoletju in javne predstavitve, okrogle mize, predavanja in 
primerjalne predstavitve razvoja) 

-
PODRO�JE Vizualne umetnosti OCENE U�INKOV 

NOSILEC
Milena Koren - 
Boži�ek
Mednarodni kiparski 
nate�aji za  
dopolnjevanje bogate 
kiparske dediš�ine
javnih spomenikov 

Tri desetletja nastajajo�e postavljanje javnih 
spomenikov obogatili z odpiranjem v Evropo in svet 
in prebujanja novih parkovnih oblik 

oblikovalska zbirka 
Gorenja

Izpostaviti najve�je dosežke proizvodnje in idejnih 
osnutkov širšega kroga oblikovalcev  

 Najuspešnejši projekti 
sodobne arhitekture(v 
Sloveniji-Evropi) 

»Zaznamki �asa in prostora«  v ve� medijskih 
predstavitvah

Pred20Po20 
predstavitev dobrih 
praks- umetniških del iz 
zbirke galerije, analize 
produkcijske situacije v 
20. stoletju in javne 
predstavitve, okrogle 
mize, predavanja in 
primerjalne
predstavitve razvoja) 

Vplivi in odzivi na novosti v razli�nih obdobjih in  
starostnih skupinah 
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Film

PODRO�JE Film
NOSILEC Peter Groznik-Pe�

V obdobju 2008 – 2012 nameravamo: 
- pripraviti in izvesti ve� retrospektivnih tematskih filmskih ciklusov posameznih 

evropskih kinematografij, 
- zagotoviti predvajanje najpomembnejših aktualnih evropskih filmov, 
- vzgajati in izobraževati filmsko ob�instvo v regiji, 
- v velenjskih kino dvoranah predstaviti dosežke vseh doma�ih filmskih ustvarjalcev, 
- prikazati retrospektivni filmski ciklus slovenskega filma 21. stoletja, 

PODRO�JE Film OCENE U�INKOV 
NOSILEC Peter Groznik-Pe�

pripraviti in izvesti ve�
retrospektivnih tematskih 
filmskih ciklusov 
posameznih evropskih 
kinematografij,

Doseže se dvig zanimanja za kakovostno evropsko 
filmsko produkcijo med prebivalci regije, pove�a se 
število obiskovalcev kinematografov, dviguje se 
evropska zavest, omogo�i se pretok informacij iz 
drugih evropskih okolij, s sodelovanjem posameznih 
avtorjev in ambasad se krepi evropsko sodelovanje. 

zagotoviti predvajanje 
najpomembnejših 
aktualnih evropskih 
filmov, 

Omogo�i se stalen stik prebivalcev regije z 
ustvarjalnimi dosežki evropskih filmskih avtorjev, v 
Velenju se vzpostavi središ�e, v katerem se posebej 
promovira in neguje evropski film, oblikuje se nova 
prepoznavna komponenta kulturne ponudbe mesta, 
ki je zanimiva tudi obiskovalcem iz drugih krajev 
Slovenije.

vzgajati in izobraževati 
filmsko ob�instvo v 
regiji,

Doseže se porast obiska kakovostnih filmskih 
predstav, ustvarijo se pogoji za trajno uspešno 
delovanje kinematografa v mestu. 

v velenjskih kino 
dvoranah predstaviti 
dosežke vseh doma�ih
filmskih ustvarjalcev, 

Popularizira se filmska in video produkcija, doseže 
se njen nadaljnji razvoj, število letno produciranih 
naslovov v regiji se pove�a, dvigne se kvalitetna 
raven produkcije.  

prikazati retrospektivni 
filmski ciklus 
slovenskega filma 21. 
stoletja,

Najširšemu krogu ob�anov se omogo�i ogled izbora 
najkvalitetnejših slovenskih filmov, razvija se 
pozitiven odnos do doma�e produkcije in slovenska 
prepoznavnost v evropskem prostoru. 
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Mladinska kultura 
PODRO�JE Mladinska kultura 
KOORDINATOR Aleš Ojsteršek 

- Festival mladih kultur Kunigunda z ute�enimi bienalnimi vsebinami (mednarodni 
likovni tabori, mednarodni multimedijski tabori, mednarodni glasbeni tabori). 

PODRO�JE Mladinska kultura OCENE U�INKOV 
KOORDINATOR Aleš Ojsteršek 

Festival mladih kultur 
Kunigunda - 
mednarodni glasbeni 
in multimedijski 
festival - koprodukcija 

- medkulturni dialog; medgeneracijsko sodelovanje; 
vklju�evanje vseh starostnih skupin; uporaba novih 
tehnologij in njihov prenos v gospodarsko sfero;  
aktivacija �loveških virov; prilivi na podro�ju
turizma; povezovanje storitev v nove in tržne 
produkte.   
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V. Kapacitete za izvedbo programa  
Dvorane, prostori 

Kulturni dom  
Popolnoma obnovljen v letu 2006 
Velika dvorana: 450 sediš�
mala dvorana: 150 sediš�

Glasbena šola 
Velika koncertna dvorana: 280 sedežev 
orgelska dvorana: 162 sedežev 
modra dvorana: 100 sedežev 
orkestralna dvorana: 60 sedežev 

Dvorana Center Nova 
Velika dvorana: 200 sedežev 

Galerija Velenje 
Razstavna površina: 370 m2 

Velenjski grad 
grajski atrij s premi�no streho 
število sediš�: 50 sedežev in 150 stojiš�

Hotel Paka, Velenje 
Velika ve�namenska dvorana (kino, kongresi…), število sediš�: 250 
Mala ve�namenska dvorana, število sediš�: 66 

Mladinski center Velenje 
Koncertna dvorana število sediš�: 70 
Galerija Razstavna površina: 50m2 

Kunigunda – regionalni multimedijski center 
Osrednji prostor število sediš�: 40 
Število delovni postaj 10 
Server, portal, studio   
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Dom krajanov v Vinski gori 
Velika dvorana število sediš�: 400 

Dom krajanov Konovo 
Dvorana število sediš�: 150 

Otroško igriš�e Velenje 
Prireditveni prostor Zmogljivost: 3000 

Prizoriš�e ob Velenjskem jezeru 
Zmogljivosti: 15.000 obiskovalcev 

Izbrana javna prizoriš�a na prostem

za izvedbo književno festivalskih projektov UVKF 
� Historicisti�ni park Vile Herberstein – razpoložljivo za 500 obiskovalcev; 
� Son�ni park Velenje – razpoložljivo za 2.500 obiskovalcev; 
� Titov trg – razpoložljivo za 3.000 obiskovalcev; 
� Stari trg Šalek pod Šaleškim gradom – razpoložljivo za 1.000 obiskovalcev; 
� Stari trg Staro Velenje pod Velenjskim gradom – razpoložljivo za 1.000 obiskovalcev;
� Jasa sv. Jakca – razpoložljivo za 1.000 obiskovalcev; 
� Ribiška ko�a in Konjeniški klub Velenje – razpoložljivo za 1.000 obiskovalcev 
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VI. �loveški viri 

Stanje zaposlitev januar, 2007 

Zaposleni 
V MO Velenje je na podro�ju zaposlenih v kulturi naslednja struktura: 

Stanje zaposlitev januar, 2007, institucionalizirana kultura 
ORGANIZACIJA/STOPNJA IX. VIII. VII/2 VII/1 VI. V. IV. Ostali 
JZ Muzej Velenje 1 1 6  3 2 1 
Knjižnica  - - - - - - - 
Enota knjižnica   8  4 6 1 1 
Enota prireditve   1,5  1 0,5  3 
MO Velenje (enota galerijska 
dejavnost)

 1 1      

Ustanova velenjska knjižna 
fundacija

  1   1   

Zveza kulturnih društev   0,5      
JSKD OE Velenje   0,5 1     
SKUPAJ 1 1 18,5 1 8 9,5 2 4 

Stanje zaposlitev januar, 2007, kulturni programi 
 VIII. VII/2 VII/1 VI. V. IV. Ostali 
Glasbena šola Fran Korun 
Koželjski Velenje 

 9 6+53/ 
TEHNI�NI
DELAVCI
1

4 + 
1

5 + 4 7 1 

Mladinski center Velenje  2   3   
Muzej premogovništva 
Slovenije

       

Pikin festival        
Medob�inska zveza prijateljev 
mladine 

       

Vzgojno-izobraževalne 
ustanove

       

Knjigarna Kulturnica         
SKUPAJ  11  5 12 7 1 

Stanje potreb januar, 2007 
Potrebe po zaposlitvi za izvedbe programov v ORGANIZACIJAH
ORGANIZACIJA/STOPNJA VIII. VII/2 VII/1 VI. V. IV. Ostali 
JZ Muzej Velenje   1  1  
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Knjižnica        
Enota knjižnica        
Enota prireditve  2      
MO Velenje (enota galerijska 
dejavnost)

 4 1 1 3   

Ustanova velenjska knjižna 
fundacija

  1+1  1   

Zveza kulturnih društev        
JSKD OI Velenje        
SKUPAJ  6 4 1 5   

Kulturni programi 
Potrebe po zaposlitvi za izvedbe programov 
 VIII. VII/2 VII/1 VI. V. IV. Ostali 
GLASBENA ŠOLA FRAN 
KORUN KOŽELJSKI 
VELENJE

       

MLADINSKI CENTER 
VELENJE

 2   3   

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA 
SLOVENIJE 

       

PIKIN FESTIVAL   1 1 1   
MEDOB�INSKA ZVEZA 
PRIJATELJEV MLADINE 

       

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE 
USTANOVE

       

Knjigarna Kulturnica         
SKUPAJ  2 1 1 4   
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VII. Organiziranost 

1.) institucionalizirana  kultura v  Mestni ob�ini Velenje 
1. JZ Muzej Velenje 
2. MO Velenje (enota galerijska dejavnost) 
3. JZ Knjižnica Velenje (enota knjižnica, enota prireditve) 
4. Ustanova velenjska knjižna fundacija 
5. Zveza kulturnih društev 
6. JSKD OE Velenje 

2) kulturni programi 
1. Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 
2. Mladinski center Velenje 
3. Muzej premogovništva Slovenije 
4. Pikin festival 
5. Medob�inska zveza prijateljev mladine 
6. Vzgojno-izobraževalne ustanove 
7. Knjigarna Kulturnica 

3) ostala kultura 
Pod ostalo kulturo so uvrš�ene posami�ne kulturne aktivnosti oz. kulturni projekti, ki jih 
izvajajo ostali oblikovalci kulturne podobe Šaleške doline, ki se bodisi združujejo v razli�nih
organizacijah (d. d., d. o. o. ... – pravne osebe) ali pa nastopajo kot posamezniki. V ve�ini
primerov gre za ljubiteljski pristop, ponekod je izkazana želja po doseganju visoke stopnje 
kakovosti. Obstaja tudi nekaj posameznikov, ki jim je kulturna dejavnost obenem tudi 
poklicna. Vrhunski ali izjemen rezultat v svetovnem merilu ni bil dosežen v nobenem 
primeru. Zaznati je tudi primere, ko posamezna društva ali posamezniki delujejo v širšem 
javnem interesu na podro�ju kulture. Sistem, ki bi omogo�al celovito in sistemati�no
spremljanje dogajanja na podro�ju prosto�asnega kulturnega ustvarjanja v MO Velenje, v letu 
2002 ni obstajal, prav tako ne obstaja v letu 2007. �e v letu 2002 v MO Velenje ni bilo 
sistema, ki bi povezoval ali kakorkoli druga�e obravnaval oz. upošteval samostojne kulturne 
ustvarjalce (skupine ali posameznike), pa je v letu 2006 bil v MOV izveden javni razpis za 
kulturne programe in projekte.  
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VIII. Investicije

Razvoj kulturne infrastrukture
MO Velenje je v obdobju zadnjih pet let pridobila novi objekt - knjižnico in prenovila 
obstoje�i Dom kulture. Osrednji kulturni hiši sta že v polni funkciji. 

Identificirani so naslednji objekti na podro�ju kulturne infrastrukture:
 Vrednost v tiso� eur Pripravljena 

dokumentacija 
Grad Velenje - obnova   1. DIIP 
Klasirnica   
SKUPAJ 18.291.676,67

Razvoj turisti�ne, prometne itd. infrastrukture:
 Vrednost v tiso� eur Pripravljena 

dokumentacija 
Mladinska infrastruktura – 
preno�iš�a in dnevni center 

1.382.938,00 1. DIIP
2. Gradbena 
dokumentacija 

SKUPAJ 1.382.938,00
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IX. Skupni finan�ni okvir 

Finan�ni del je v excelovi prilogi dokumenta. 
Programi so finan�no ovrednoteni po naslovu, �asu in virih. 

Programi
Skupno je ocenjena vrednost programov 6.291.094,49 evrov, delež lokalne skupnosti pa je 
pri�akovan v višini 1.422.820,09 oz 26 odstotkov v �asu 2008 ( vklju�uje tudi leto 2007) - 2012. 

Investicije
Skupno je ocenjena vrednost investicij 18.291.676,67 evrov, delež lokalne skupnosti pa je 
pri�akovan v višini 4.755.835,93 oz 26 odstotkov v �asu 2008 ( vklju�uje tudi leto 2007) - 2012. 

FINAN�NI DEL - OBRAZEC 3 
      
      

Operativni stroški po letih

     
       OS    Organizacijsko-

operativni stroški 
Stroški trženja,  Materialni 

    (stroški osebja, 
zunanjih sodelavcev) 

promocije in obveš�anja stroški 

25

Stroški 
programov

45 10 20 

SKUPAJ

2008 471.832,09 849.297,76 188.732,83 377.465,67 1.887.328,35

2009 157.277,36 283.099,25 62.910,94 125.821,89 629.109,45

2010 157.277,36 283.099,25 62.910,94 125.821,89 629.109,45

2011 314.554,72 566.198,50 125.821,89 251.643,78 1.258.218,90

2012 471.832,09 849.297,76 188.732,83 377.465,67 1.887.328,35

SKUPAJ 1.572.773,62 2.830.992,52 629.109,45 1.258.218,90 6.291.094,49
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Stroški po viru 
financiranja in po letih 

                      Vir Država   

  (vklju�no z EU skladi) Lastni viri 

      Leto 

Lokalna
skupnost 

Zasebni viri EU 
sredstva*

SKUPAJ

2008 operativni
stroški

426.846,03 852.229,02 331.074,45 56.619,85 220.559,00 1.887.328,35 

2009 operativni
stroški

142.282,01 284.076,34 110.358,15 18.873,28 73.519,67 629.109,45 

2010 operativni
stroški

142.282,01 284.076,34 110.358,15 18.873,28 73.519,67 629.109,45 

2011 operativni
stroški

284.564,02 568.152,68 220.716,30 37.746,57 147.039,34 1.258.218,90 

2012 operativni
stroški

426.846,03 852.229,02 331.074,45 56.619,85 220.559,00 1.887.328,35 

SKUPAJ   1.422.820,09 2.840.763,40 1.103.581,49 188.732,83 735.196,68 6.291.094,49 

        

Investicije po letih 

    
    INV Investicije v 

kulturno 
Investicije v 
prometno  

  infrastrukturo infrastrukturo 

Leto     

Druge
investicije 

SKUPAJ

2008 1.682.604,00       778.138,00 2.460.742,00 

2009 2.914.417,10       151.200,00 3.065.617,10 

2010 4.798.864,96       151.200,00 4.950.064,96 

2011 4.798.864,96       151.200,00 4.950.064,96 

2012 2.713.987,65       151.200,00 2.865.187,65 

SKUPAJ 16.908.738,67 0,00 1.382.938,00 18.291.676,67

                           
4.167.709,89 €  

         
2.778.473,26 €  

                    
2.778.473,26 €  

           
2.778.473,26 
€    
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Stroški po viru financiranja in 
po letih 

                    
4.167.709,89 €  
                               
-   €  

              
646.803,53 €  

            
876.314,47 €  

                      Vir Država   

  (vklju�no z 
EU skladi) 

Lastni viri 

      Leto 

Lokalna
skupnost 

Zasebni viri EU 
sredstva*

SKUPAJ

2008 investicije 639.792,92 1.082.726,48 369.111,30 73.822,26 295.289,04 2.460.742,00 

2009 investicije 797.060,45 1.348.871,52 459.842,57 91.968,51 367.874,05 3.065.617,10 

2010 investicije 1.287.016,89 2.178.028,58 742.509,74 148.501,95 594.007,80 4.950.064,96 

2011 investicije 1.287.016,89 2.178.028,58 742.509,74 148.501,95 594.007,80 4.950.064,96 

2012 investicije 744.948,79 1.260.682,57 429.778,15 85.955,63 343.822,52 2.865.187,65 

SKUPAJ   4.755.835,93 8.048.337,73 2.743.751,50 548.750,30 2.195.001,20 18.291.676,67 
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X. Organizacija priprave in izvedbe 

Programsko odlo�anje/odgovornost/nadzor

Programski odbor 
Aleš Ojsteršek 
Barbara Pokorny 
Vlado Vrbi�
Boris Štih 
Stanislava Pangerši�
Nina Mavec Krenker 
Jasna Klepec 
Ivo Stropnik 
Matjaž �ernovšek 
Helena Knez 
Mojca Ževart 

Naloge Programskega odbora so:  pregled programske celovitosti dokumenta EPK 2012 – 

struktura Velenja, pregled skupnega programskega dokumenta – struktura Maribor, dajanje 

priporo�il in predlogov pripravljavcem vsebin, predlaganje povezovanja vsebin na 

horizontalni (podro�je kulture) in vertikalni ravni (gospodarske dejavnosti in  turizem,…), 

predloge ocenil s finan�nega vidika in vidika uresni�ljivosti, identifikacija nevarnosti, 

pomanjkljivosti, prednosti, koristnosti. Programski odbor bo o aktivnostih redno poro�al

županu in ciljnim javnostim. 

Koordinatorji programskih podro�ij
Helena Knez 
Peter Groznik 
Milena Koren Boži�ek
Ivo Stropnik 
Boris Štih 
Nina Mavec Krenker 
Aleš Ojsteršek 
Vlado Vrbi�

Naloge podro�nih koordinatorjev so: priprava programskih izhodiš�, vsebin in drugih gradiv v 

sodelovanju z neformalnimi delovnimi skupinami, ki jih bodo v skladu s potrebami sestavljali 

poznavalci posameznih podro�ij, sodelovali in usklajevali delo z ožjo koordinacijsko skupino, 
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sodelovali in usklajevali delo s koordinatorji v drugih ob�inah, partnericah pri projektu, o 

svojem delu bodo poro�ali programskemu odboru. 

Poslovno odlo�anje/odgovornost/ nadzor  

Sre�ko Meh, župan Mestne ob�ine Velenje 

Izvedba investicij  
Mestna ob�ina Velenje 
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Priloga 1 

Evropska prestolnica kulture 2012 

Evropsko mesto kulture je 13. junija 1985 uvedel Svet ministrov. Do leta 2004 so Evropska mesta 

kulture izbirali na medvladni ravni, pri �emer so države �lanice soglasno izbrale mesta, primerna za 

gostitev dogodka. 

Evropski parlament in Svet pa sta na podlagi 151. �lena Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije 25. 

maja 1999 sprejela Sklep 1419/1999 o vzpostavitvi nove aktivnosti EU, imenovane »Evropska 

prestolnica kulture«. Namen aktivnosti je opozoriti na bogastvo in raznolikost evropskih kultur in na 

zna�ilnosti, ki si jih delijo, prav tako pa tudi spodbujati ve�jo medsebojno poznavanje med 

evropskimi državami (Sklep 1419/1999, �len 1). 

Sklep je dolo�il na�in izbire in imenovanja prestolnice kulture od leta 2005 naprej. Dne 26. novembra 

2003 je Svet k temu sklepu sprejel amandma 3003/0274 (COD), v katerem je dolo�eno, da bosta od 

leta 2009 do 2018 vsako leto izbrani dve mesti  za kulturno prestolnico. Tako so se v projekt lahko 

vklju�ile tudi nove �lanice EU. S Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta 649/2005 z dne 4. 

maja 2005 je bila kot upravi�enec za leto 2012 pri nominiranju za evropsko prestolnico kulture 

dolo�ena tudi Slovenija skupaj s Portugalsko.

Zaradi želje EU po izboljšanju kakovosti  izbiranja “Evropskih kulturnih prestolnic” in uveljavljanju 

evropske razsežnosti projekta je trenutno v procesu sprejemanja nov sklep o izbiri in dolo�itvi 

evropske prestolnice kulture, ki uvaja novosti predvsem pri uvajanje tekmovalnosti med mesti 

kandidatkami, spremljanju s svetovanjem v obdobju od imenovanja do za�etka izvajanja akcije in 

podeljevanje »nagrad« kot poenostavljenega na�ina subvencioniranja (ki ga je mogo�e izvesti že v 

�asu priprav  na akcijo  in ne kot doslej v obliki obi�ajnega sofinanciranja, ki ga je mogo�e izpeljati  

šele po dogodku) in bo za�el veljati 1. januarja 2007.

Prehodne dolo�be tega sklepa pa dolo�ajo, da bo Slovenija nominiranca izbrala in kandidirala 

še po starem, v skladu s Sklepom 1419/1999.
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Identifikacija
Zadeva: Evropska prestolnica kulture 2012 
Tema: vklju�evanje Mestne ob�ine Velenje (Saša regija) 
Tip: pridružena kandidatura 
Nosilec: Maribor 
Pristop: regionalni - vzhodna kohezijska regija 
Partnerji: mestne ob�ine vzhodne kohezijske regije - Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, 
Velenje, Novo mesto, (Celje – pogojno, �e ne uspe z lastno kandidaturo) 

Pravne podlage 
Razpis EPK 2012 
Dogovor županov 
Sklepi svetov 
predpogodba
pogodba

Vodenje programov 
Maribor: scenske, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti  
Velenje: industrijska dediš�ina, literatura in otroški programi  
Murska Sobota: doma�a obrt, multikulturalno sožitje  
Slovenj Gradec: mladinska kultura (vizualne umetnosti in Noordung)  
Ptuj: anti�na arheologija in etnologija (kurenti)
Novo mesto: halstattska arheologija (situle), avantgardno gledališ�e in
muzealstvo. 

Mestna ob�ina Velenje – filozofija, namen, cilji, operativa 
Filozofija 
Notranje potrebe posameznikov po napredovanju je smiselno povezovati 
in povezati skozi konkretna dejanja. 
Projekt EPK ni cilj temve� orodje za dosego dolgoro�nega razvoja mesta 
in regije. 
Namen
V projekt Evropska kulturna prestolnica 2012 pristopiti kot pridruženi 
�lan; po na�elu partnerstva in skladno z nameni akcije EKP 2012 aktivno  
a. - vzpostavljati strukturo
b. - program regionalnih dimenzij ter  
c. - podpreti kandidata mestno ob�ino Maribor za evropsko kulturno 
prestopnico 2012. 
Cilj
Opomba: generalni (splošni) cilj je opredeljen v krovnem dokumentu in 
obsega regionalno raven. Ta dokument se osredoto�a na obmo�je MO 
Velenje in Saša regije.
Splošni cilji 
Povezovanje vizij na zadevih podro�jih – in oblikovanje vizije mesta – kam želimo in kako.  
Povezovanje posameznih programov v nove-ve�je in kvalitetnejše celote z namenom 
pove�evanja vrednosti in doseganja gospodarskih u�inkov.
Umeš�anje že razvitih programov v evropskih prostor. 
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Evropska prestolnica kulture 2012 in priložnost Velenja 

Razvojne priprave za naslednjo finan�no perspektivo potekajo že vrsto let. V letu 2006 smo 

na�rtovanja zaklju�ili in jih strnili v ve� klju�nih dokumentov – na obmo�ju Evrope v 

dokumentu finan�na perspektiva 2007-2013, na ravni države v Državnem razvojnem 

programu 2007-2013, na ravni regije v Regionalnem razvojnem programu Savinjske 2007-

2013 in na ravni podregije v Razvojnem programu Saša regije 2007-2013. Predvsem zadnja 

dva vklju�ujeta tudi vse naše razvojne programe. Samo z obmo�ja MO Velenje je 

evidentiranih 78 programov v skupni vrednosti 257 mio evrov ali 61 mrd sit – pri �emer so na 

letni ravni pri�akovanja do ob�inskega deleža v višini 2,3 mrd sit.  Program Evropska 

prestolnica kulture je eden tistih, ki lahko ob�ini pomaga pridobiti manjkajo�a sredstva. Na 

ravni investicij med 30-50 odstotki. 

Glede na izhodiš�a razpisa in njegov namen je logi�ni zaklju�ek, da projekt Evropska 

prestolnica kulture ni cilj temve� orodje za zasledovanje vizij in skupnega razvoja.

Razpis EPK se vsebinsko zelo o�itno napaja iz državnega razvojnega programa.

Zato je osrediš�eno osnovno vprašanje: kakšna je naša skupna prihodnost in kaj želimo 

postati.

Podatke o razvojnih na�rtih posameznih subjektov je skupina iskala v temeljnih razvojnih 

dokumentih – RRP Savinjske in RRP Saša regije. Na podlagi vsebin so razvojni programi 

logi�no združeni v tri skupine, ki lahko predstavljajo tudi predlogo vizije razvoja obmo�ja

Velenja, pri �emer kultura (turizem - kulturni turizem – industrijski turizem) deluje kot 

povezovalni element.  

To predloga je v nadaljevanju preizkušena v ve�ih logi�nih okvirjih: 

1 – v programu Evropska prestolnica kulture in v predlogu mesta Maribor glede povezovalne 

rde�e niti v skupni kandidaturi, 

2 – s cilji kohezijske politike, 

3 – s cilji državnega razvojnega programa, 

4 – z osredjimi projekti DRP, 

5 – z razvojnimi prioritetami DRP. 
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Klju�ni razvojni pojmi skozi �as

preteklost izkušnje prihodnost
Izvor rezultat  Slabe Dobre Dejavnosti
Energija mesto 

moderne
   

poškodovano
okolje

   

degradirano
okolje

   

hitra rast   
specializirana 
znanja
spoznanje
potrebe po 
sanaciji
visoka
ekološka
ozaveš�enost 
atraktivna
industrijska
krajina

    Energija
Skupina 1 

Mesto energije in 
novih tehnologij 
Dejavnosti povezane z 
energijo in energijami 
prihodnosti ter 
industrijo novih 
tehnologij

    Trajnost
Skupina 2 

Prostor visoke 
ekološke zavesti in 
vzdržnosti-trajnosti 
Industrijska dediš�ina - 
krajina - povezovanje 
potencialov
industrijske dediš�ine 
in kulturne krajine za 
razvoj storitev; 
EKO industrija; 
Izobraževanje; 
Eko turizem; 

    Kakovost
bivanja
Skupina 3 

Kakovosten bivalni in 
kulturni prostor 
Industrija oblikovanja 
stilov – višanje dodane 
vrednosti v delovno  
intenzivnih  panogah; 
Povezovanje naravnih 
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in kulturnih 
potencialov za razvoj 
storitev; 
Športni turizem; 
družinski turizem; 
Kulturni turizem; 
razvoj naprednih 
tehnologij; 
nove tehnologije; 
podporne storitve na 
vseh podro�jih;
evropsko dimenzijo 
omogo�ajo prisotna 
industrija,
mnogokulturnost in 
celostnost pristopa 
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Predstavitev po skupinah 1, 2 in 3 

Energija
Skupina 1 

Mesto energije / novih 
tehnologij
Dejavnosti povezane z 
energijo in energijami 
prihodnosti ter nove 
tehnologije

Identificirani projekti 2007-2013 

Proizvodnja fotonapetostnih modulov s kristalno 
silicijevimi son�nimi celicami 

Priprave in izvedbe celovitega energetskega 
managementa, ukrepov za u�inkovito rabo energije, 
ustreznega trajn.  razvoja termoenerg. z ekologijo in 
obnovljivih virov energije  

Son�na cesta – arhitekturne aplikacije fotovoltaike 

Postavitev prve velike son�ne elektrarne v Sloveniji 

Implementacija demonstr., organizacijskih in investicijskih 
projektov na podro�ju obnovljivih virov in u�inkovite rabe 
energije ter trajnostnega mestnega prometa za lokalne 
skupnosti 

Inovativni moduli izrabe in prikazovanja tematike sonca in 
son�ne energije v Son�nem parku 

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 
(KSSENA) – trajnostni energetski razvoj lokalnih skupnosti  

Vir: oper. skupina; RRP Savinjske, RRP SAŠA
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Trajnost
Skupina
2

Prostor visoke 
ekološke zavesti in 
vzdržnosti 
Industrijska
dediš�ina - krajina 
- povezovanje 
potencialov
industrijske
dediš�ine in 
kulturne krajine za 
razvoj storitev; 
EKO industrija; 
Izobraževanje; 
Eko turizem; 

Identificirani projekti 2007-2013 

Inovacijsko središ� za okoljske tehnologije 

Pilotni projekt »Proizvodnja bioplina iz hlevskega gnoja« 

Izdelava lokalnega oper. progr. Odvajanje in �iš�enje kom. odpadne vode 
v MO Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki 
Ohranjanje biodiverzitete in izboljšanje kakovosti vodnih teles v pore�ju 
Savinje z zmanjšanim ploskovnim onesn. 
Obnova in izgradnja vodooskrbnega sistema v ob�. Velenje, Šoštanj in 
Šm/P
Vodovod severna veja (Šoštanj) 

Zbirno reciklažni center za industrijske, komunalne in gradbene odpadke 

ZN Selo – komunalna oprema 

Ekološka predelava 

Rastlinjaki 

Savinjsko-šaleška kolesarska regija 

Letno – zimski zabavno rekreacijski park Velenje 

Apartmajsko naselje z wellness centrom 

Youth Hostel – mladinska preno�iš�a in regijski u�ni YH center 

Golf center- Velenje 

Sanacija Velenjskega gradu 

Obnova gradu Šalek 

Ekomuzej Grilova doma�ija

Volkov mlin v Vinski Gori 

Etnološki muzej Petek 

Prenova in oživitev mestnega jedra 

Izgradnja multi centra za adrenalinske športe na obmo�ju letnega bazena 

Prostorska in programska revitalizacija kotalkališ�a

Razširitev pokritega bazena – za vrhunski šport  

Ureditev in dograditev smu�arsko-skakalnega centra in smu�iš�a Šalek 

Organiziranje mreže poddobaviteljev iz Slovenije in JV Evrope 

Povezovanje in specializacija malih podjetij pri oskrbi poddobaviteljev 
avtomobilske industrije 
Center za podjetniško odli�nost 

Proizvodnja magnetnih tesnil 

Pilotni projekt »Biotehnologija za nove produkte v regiji« 

Idelava filtrov in naprav na osnovi nano tehnologije 

Logisti�ni center 

Komunalna in cestna infrastruktura v poslovni coni Gorenje 
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Komunalna ureditev poslovne cone Trebuša 

Podjetniški inkubator Velenje 

Obrat predelave kmetijskih pridelkov za prodajo na kme�ki tržnici 

Gospodarsko-poslovni objekt-oživitev kmetije 

Vir: oper. skupina; RRP Savinjske, RRP SAŠA
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Kakovost
bivanja
Skupina
3

Kakovosten bivalni 
in kulturni prostor 
Industrija oblikovanja 
stilov – višanje 
dodane vrednosti v 
delovno  intenzivnih  
panogah; Povezovanje 
naravnih in kulturnih 
potencialov za razvoj 
storitev; 
Športni turizem; 
družinski turizem; 
Kulturni turizem; 
razvoj naprednih 
tehnologij; 
nove tehnologije; 
podporne storitve na 
vseh podro�jih;
evropsko dimenzijo 
omogo�ajo prisotna 
industrija,
mnogokulturnost in 
celostnost pristopa 

Identificirani projekti 2007-2013

Multikulturni center inovativnih razvojnih vsebin in  

Sanacije fasade Doma Kulture Velenje 

Obnova galerije Velenje – vzpostavitev regijske galerije 

Izobraževalno središ�e inštituta Erico Velenje 

Izgradnja širokopasovne opti�ne in brezži�ne infrastrukture za 
izobraževalne in raziskovalne institucije 
Regijski center za evropsko mobilnost strokovnega kadra 

Informacijsko svetovalne storitve, podprte z IKT 

Izobraževalni program turizem-višje in visoko šolsko izobr.  

MIC – regijsko središ�e dela in u�enja

Mladi raziskovalci za razvoj regij ob III. razvojni osi 

Krepitev mreže javnih neprof. ustanov za izobr. odraslih za izvajanje 
razl. Progr. in ravni pismenosti odraslih v SAŠA  
Izobraževanje odraslih-Univerza za III. življenjsko obdobje 

Regijska mreža multimedijskih centrov in centrov VŽU 

Odhajam v aktivno upokojitev – knjiga nasvetov in svetovanje 

Povezovalna cesta med industrijsko cesto in LC Klasirnica – jezero z 
gradnjo podvoza in šestkrakega križiš�a
Internet City 

Skupen informacijski sistem za ob�ine – programska oprema 

Celovito obvladovanje sr�no žilnih bolezni 

Ureditev prostorov za dializni center in Cindi program 

Ureditev prostorov za reševalno službo 

Ureditev prostorov patr. službe, fizioterapije, drugih prostorov 

Zagotovitev celovitosti objekta - ureditev povezov. Hodnikov 

Dnevni center-soc. vklju�enost zasvojencev od prepov. Drog 

Zaposlitveni center SAŠA 
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Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 

Svetovalnica za starejše 

Socialno podjetje PIN 

Stanovanjska skupina in dnevni center za upor. Psih. storitev 

Visokopražni program »Biokmetija« in center za reitegracijo 
zdravljenih zasvoj. 
Izgradnja doma za starejše 

Nadzidava Zdravstvenega doma Velenje – za potrebe doma za 
starejše
Dnevni center za otroke in mladostnike 

Center za oskrbo starejših – dnevno varstvo 

Pridobivanje stanovanjskih enot v MO Velenje 

Vir: oper. skupina; RRP Savinjske, RRP SAŠA
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Sklepi

Na temelju identificiranih projektov in vizij posameznih subjektov se prihodnost kaže kot: 

1 - mesto energije in novih tehnologij – z dejavnostmi povezanimi z energijo in energijami 

prihodnosti ter novimi tehnologijami; 

2 - prostor visoke ekološke zavesti in vzdržnosti–trajnosti -  z dejavnostmi povezovanja 

potencialov industrijske dediš�ine, kulturne krajine za razvoj novih storitev – eko industrije, 

izobraževanja, eko turizma;

3 - kakovosten bivalni in kulturni prostor (za razli�ne ciljne skupine) – z dejavnostmi-

industrijo oblikovanja življenskih stilov – višanja dodane vrednosti v delovno  intenzivnih  

panogah; povezovanje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev; športni turizem; 

družinski turizem; kulturni turizem; razvoj naprednih tehnologij; podporne storitve na vseh 

podro�jih;

pri �emer je smiselno upoštevati ugotovitve temeljnih razvojnih dokumentov Regionalnega 

razvojnega programa Savinjske in Regionalnega razvojnega programa SAŠA regije.

Obmo�je mestaVelenje 

Programi za ve�anje kakovosti 
bivalnega in kulturnega prostora Obmo�je industrijske krajine 

– jezera-objezerje 

Programi povezovanja naravne in 
industrijske dediš�ine v nove 
storitve;
eko industrija, izobraževanja, eko 
turizem, galerije na 
prostem,šport… 
Programi za ve�anje kakovosti 
bivalnega in kulturnega prostora
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Identificirani programi 

program nosilec

pri�akovanja 
do sredstev 
MOV (v 
1000 eur) 

(V 1000 
SIT)

Izdelava lokalnega oper. progr. Odvajanje in 
�iš�enje kom. odpadne vode v MO Velenje, 
Šoštanj in Šmartno ob Paki MO Velenje 12.800 3067392
Prenova in oživitev mestnega jedra MO Velenje 8.560 2051318,4
Letno – zimski zabavno rekreacijski park Velenje TRC Jezero 5.400 1294056
Multikulturni center inovativnih razvojnih vsebin in MO Velenje 4.167 998579,88
Komunalna ureditev poslovne cone Trebuša MO Velenje 2.913 698071,32
Komunalna in cestna infrastruktura v poslovni 
coni Gorenje MO Velenje 2.697 646309,08
Postavitev 1 velike son�ne elektrarne v Sloveniji HTZ 2.520 603892,8
Obnova in izgradnja vodooskrbnega sistema v 
ob�. Velenje, Šoštanj in Šm/P  KP Velenje 2.475 593109
ZN Selo – komunalna oprema MO Velenje 1.708 409305,12
Povezovalna cesta med industrijsko cesto in LC 
Klasirnica – jezero z gradnjo podvoza in 
šestkrakega križiš�a MO Velenje 1.650 395406
Izgradnja doma za starejše MO Velenje 1.240 297153,6
Pridobivanje stanovanjskih enot v MO Velenje MO Velenje 1.175 281577
Son�na cesta – arhitekturne aplikacije 
fotovoltaike

KSSENA,
HTZ 1.160 277982,4

Ohranjanje biodiverzitete in izboljšanje kakovosti 
vodnih teles v pore�ju Savinje z zmanjšanim 
ploskovnim onesn. Erico Velenje 925 221667
Vodovod severna veja (Šoštanj) KP Velenje 835 200099,4
Razširitev pokritega bazena – za vrhunski šport

ŠRZ Rde�a
dvorana 815 195306,6

Ureditev prostorov za dializni center in Cindi 
program

Zdrav. Dom 
Velenje 700 167748

Obnova galerije Velenje – vzpostavitev regijske 
galerije MO Velenje 680 162955,2
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 
Koroško (KSSENA) – trajnostni energetski razvoj 
lokalnih skupnosti   KSSENA 645 154567,8
Ureditev prostorov za reševalno službo 

Zdrav. Dom 
Velenje 500 119820

Ureditev prostorov patr. službe, fizioterapije, 
drugih prostorov 

Zdrav. Dom 
Velenje 500 119820

Nadzidava Zdravstvenega doma Velenje – za 
potrebe doma za starejše MO Velenje 500 119820
Zagotovitev celovitosti objekta - ureditev povezov. 
Hodnikov

Zdrav. Dom 
Velenje 408 97773,12
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Youth Hostel – mladinska preno�iš�a in regijski 
u�ni YH center MO Velenje 377 90344,28
Zbirno reciklažni center za industrijske, 
komunalne in gradbene odpadke 

Karbon �iste
tehnologije 333 79800,12

Celovito obvladovanje sr�no žilnih bolezni 
Bolnišnica
Topolšica 325 77883

Ureditev in dograditev smu�arsko-skakalnega
centra in smu�iš�a Šalek MO Velenje 313 75007,32
Izgradnja multi centra za adrenalinske športe na 
obmo�ju letnega bazena 

ŠRZ Rde�a
dvorana 300 71892

Prostorska in programska revitalizacija 
kotalkališ�a MO Velenje 250 59910
Sanacija Velenjskega gradu MO Velenje 250 59910
Zaposlitveni center SAŠA Zavod RUJ 222 53200,08
Visokopražni program »Biokmetija« in center za 
reitegracijo zdravljenih zasvoj. Zavod RUJ 212 50803,68
Savinjsko-šaleška kolesarska regija Erico 210 50324,4
Dnevni center za otroke in mladostnike CSD Velenje 190 45531,6
Sanacije fasade Doma Kulture Velenje MO Velenje 189 45291,96
Mladi raziskovalci za razvoj regij ob III. razvojni 
osi Mo Velenje 187 44812,68
Izobraževalni program turizem-višje in visoko 
šolsko izobr.

Šolski c. 
Velenje 185 44333,4

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Zavod RUJ 180 43135,2
Svetovalnica za starejše Zavod RUJ 180 43135,2
Stanovanjska skupina in dnevni center za upor. 
Psih. storitev Zavod RUJ 147 35227,08
Krepitev mreže javnih neprof. ustanov za izobr. 
odraslih za izvajanje razl. Progr. in ravni 
pismenosti odraslih v SAŠA

AZ LU 
Velenje 120 28756,8

Izobraževalno središ�e inštituta Erico Velenje Erico Velenje 110 26360,4
Regijski center za evropsko mobilnost 
strokovnega kadra 

AZ LU 
Velenje 110 26360,4

Regijska mreža multimedijskih centrov in centrov 
VŽU

AZ LU 
Velenje 105 25162,2

Center za oskrbo starejših – dnevno varstvo Zavod RUJ 101 24203,64
Ekomuzej Grilova doma�ija MO Velenje 80 19171,2
Rastlinjaki Pup Velenje 75 17973
Socialno podjetje PIN Zavod RUJ 50 11982
Obrat predelave kmetijskih pridelkov za prodajo 
na kme�ki tržnici MO Velenje 50 11982
Obnova gradu Šalek MO Velenje 50 11982
Ekološka predelava Kašta z.o.o. 43 10304,52
Etnološki muzej Petek 

Petek
Dragica 40 9585,6

Izobraževanje odraslih-Univerza za III. življenjsko 
obdobje

AD – Univ. za 
III. ž.o. 38 9106,32

Informacijsko svetovalne storitve, podprte z IKT 
AZ LU 
Velenje 35 8387,4

Odhajam v aktivno upokojitev – knjiga nasvetov in 
svetovanje

AD-Univ.
III.ž.o. 25 5991
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Volkov mlin v Vinski Gori MO Velenje 25 5991
Apartmajsko naselje z wellness centrom 

Terme
Topolšica 0 0

Implementacija demonstr., organizacijskih in 
investicijskih projektov na podro�ju obnovljivih 
virov in u�inkovite rabe energije ter trajnostnega 
mestnega prometa za lokalne skupnosti KSSENA 0 0
Internet City TtendNET 0 0
Inovativni moduli izrabe in prikazovanja tematike 
sonca in son�ne energije v Son�nem parku KSSENA 0 0
Logisti�ni center OOZ Velenje 0 0
Golf center- Velenje Birt 0 0
Izgradnja širokopasovne opti�ne in brezži�ne
infrastrukture za izobraževalne in raziskovalne 
institucije Velcom d.o.o. 0 0
MIC – regijsko središ�e dela in u�enja

Šolski c. 
Velenje 0 0

Podjetniški inkubator Velenje 
Stanovanjsko
podjetje
Velenje 0 0

Dnevni center-soc. vklju�enost zasvojencev od 
prepov. Drog Zavod RUJ 0 0
Gospodarsko-poslovni objekt-oživitev kmetije Sahar s.p. 0 0
Skupen informacijski sistem za ob�ine – 
programska oprema 

eAliansa,Pia
d.o.o. 0 0

Priprave in izvedbe celovitega energetskega 
managementa, ukrepov za u�inkovito rabo 
energije, ustreznega trajn.  razvoja termoenerg. z 
ekologijo in obnovljivih virov energije

Inštitut za 
daljinsko
energetiko
Velenje 0 0

Idelava filtrov in naprav na osnovi nano 
tehnologije HTZ 0 0
Inovacijsko središ� za okoljske tehnologije 

Esoteh, GIZ-
EG 0 0

Povezovanje in specializacija malih podjetij pri 
oskrbi poddobaviteljev avtomobilske industrije Era Koplas 0 0
Center za podjetniško odli�nost OOZ Velenje 0 0
Proizvodnja magnetnih tesnil Era Koplas 0 0
Organiziranje mreže poddobaviteljev iz Slovenije 
in JV Evrope Era Koplas 0 0
Pilotni projekt »Biotehnologija za nove produkte v 
regiji« Era Koplas 0 0
Pilotni projekt »Proizvodnja bioplina iz hlevskega 
gnoja« Era Koplas 0 0
Proizvodnja fotonapetostnih modulov s kristalno 
silicijevimi son�nimi celicami Bisol d.o.o. 0 0

60.080 14.397.571
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�

Evidentirani nosilci 
Skupaj (v 000 €) 

MO Velenje 102796
TRC Jezero 30000
Inštitut za daljinsko energetiko 
Velenje 27317
HTZ 18500
KSSENA, HTZ 16858
KP Velenje 10335
Zdrav. Dom Velenje 5000
TtendNET 4583
Zavod RUJ 4432
OOZ Velenje 4300
Era Koplas 3856
Šolski c. Velenje 3795
Erico Velenje 3324
Esoteh, GIZ-EG 3000
AZ LU Velenje 2626
ŠRZ Rde�a dvorana 2505
Bolnišnica Topolšica 2503
AD-Univ. III.ž.o. 1975
Birt  1670
Velcom d.o.o. 1500
Karbon �iste tehnologije 1000
CSD Velenje 575
Bisol d.o.o. 100
Kašta z.o.o. 100
eAliansa,Pia d.o.o. 75
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Namen razpisa Evropska prestolnica kulture 2012 

- utrditi vlogo mesta v Sloveniji in promovirati to mesto v Evropi, razviti njegovo lastno vizijo 
urbanega življenja tudi kot oblike kulturnega bivanja, 

- spodbujati trajno kulturno sodelovanje, pospeševati dialog med evropskimi kulturami in tistimi iz 
drugih delov sveta ter �ezmejno sodelovanje,

- izdelati program dolgoro�nega trajnostno naravnanega razvoja mesta, ki se bo izvajal prek 
obsežnih kulturnih, prometnih, turisti�nih, storitvenih, informacijskih in infrastrukturnih projektov 
na podlagi celostnega koncepta v skladu s strateškimi prostorskimi in drugimi cilji in vizijo 
zadevne regije, 

- z uporabo u�inkov, ki jih ima kultura kot razvojni dejavnik, spodbujati rast gospodarstva, razvoj 
neprofitnega javnega in nevladnega sektorja, pove�ati konkuren�nost prebivalstva regije ter 
odpirati dostop do virov kreativnosti, znanja in do kulturnih dobrin, 

- vplivati na gospodarski oziroma trajnostni razvoj regije ob upoštevanju dosežkov kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev, 

- s sodelovanjem kulturnega in ustvarjalnega sektorja ustvariti nova delovna mesta, ki bodo 
omogo�ala nadaljnji dolgoro�ni razvoj mesta (regije).  
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 Logi�ni okvir I. 

Namen razpisa Evropska prestolnica kulture 
2012

Energija trajnost Kakovost 
bivanja

- utrditi vlogo mesta v Sloveniji in promovirati to 
mesto v Evropi, razviti njegovo lastno vizijo urbanega 
življenja tudi kot oblike kulturnega bivanja,

�

- spodbujati trajno kulturno sodelovanje, pospeševati 
dialog med evropskimi kulturami in tistimi iz drugih 
delov sveta ter �ezmejno sodelovanje,

�

- izdelati program dolgoro�nega trajnostno 
naravnanega razvoja mesta, ki se bo izvajal prek 
obsežnih kulturnih, prometnih, turisti�nih, storitvenih, 
informacijskih in infrastrukturnih projektov na 
podlagi celostnega koncepta v skladu s strateškimi 
prostorskimi in drugimi cilji in vizijo zadevne regije,

� � �

- z uporabo u�inkov, ki jih ima kultura kot razvojni 
dejavnik, spodbujati rast gospodarstva, razvoj 
neprofitnega javnega in nevladnega sektorja, pove�ati
konkuren�nost prebivalstva regije ter odpirati dostop 
do virov kreativnosti, znanja in do kulturnih dobrin,

� � �

- vplivati na gospodarski oziroma trajnostni razvoj 
regije ob upoštevanju dosežkov kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev,

� � �

- s sodelovanjem kulturnega in ustvarjalnega sektorja 
ustvariti nova delovna mesta, ki bodo omogo�ala
nadaljnji dolgoro�ni razvoj mesta (regije). 

� � �

- z uporabo u�inkov, ki jih ima kultura kot razvojni 
dejavnik, spodbujati rast gospodarstva, razvoj 
neprofitnega javnega in nevladnega sektorja, pove�ati
konkuren�nost prebivalstva regije ter odpirati dostop 
do virov kreativnosti, znanja in do kulturnih dobrin,

� � �
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Cilji  in prioritete Slovenije 

CILJI DRŽAVNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 2007-2013 

(1.) pove�ati gospodarski, socialni in okoljski kapital v državi ter 
(2.) pove�ati njegovo u�inkovitost, v smislu konkuren�nosti gospodarstva, kakovosti življenja in 
trajnostne rabe naravnih virov.
Pri tem ne gre le za finan�ni ali fizi�ni kapital v ekonomskem smislu ampak tudi za socialni in okoljski 
kapital. Tudi pri konkuren�nosti ne gre le za gospodarsko konkuren�nost na globalnem trgu ampak tudi 
za u�inkovitost v smislu kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov. 

RAZVOJNO-INVESTICIJSKE PRIORITETE DRŽAVNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 2007-2013

1. PRIORITETA: Konkuren�no gospodarstvo in hitrejša rast 
2. PRIORITETA: U�inkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski 
razvoj in kakovostna delovna mesta 
3. PRIORITETA: U�inkovita in cenejša država 
4. PRIORITETA: Moderna socialna država in ve�ja zaposlenost 
5. PRIORITETA: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

OSREDNJI PROJEKTI DRŽAVNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 2007-2013

(Resolucija o nacionalnih projektih do leta 2023) 
INVESTICIJSKI SKLOPI: 
· Razvojna mreža Slovenije,
· Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev,
· Mobilnost za podporo gospodarskemu razvoju, 
· U�inkovito upravljanje z okoljem in
· Institucionalna in administrativna usposobljenost. 

MOBILNOST ZA PODPORO GOSPODARSKEMU RAZVOJU – TRETJA RAZVOJNA OS

Poleg investicij v železniško infrastrukturo je klju�ni del tega osrednjega projekta DRP izgradnja t.i. 
»Tretje razvojne osi«. S to infrastrukturno povezavo bo omogo�en razvoj in razvojna integracija virov 
šibkejših in obmejnih regij Koroške in Bele Krajine z obmo�jem osrednje Slovenije ter zagotovljena 
primerna dostopnost in povezanost z mednarodnimi tokovi. 

CILJI KOHEZIJSKE POLITIKE / NSRO 

1. spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj s krepitvijo naložb za pove�anje
konkuren�nosti, vklju�no z razvojem �loveških virov, 
2. izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalnorazvojne dejavnosti, njune dostopnost in
prilagojenosti potrebam gospodarstva, 
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3. izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem 
delovnih mest, 
4. zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in 
ustrezni infrastrukturi,
5. skladen regionalni razvoj na ravni kohezijskih in statisti�nih regij.

domov
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Logi�ni okvir 2 
RAZVOJNO-INVESTICIJSKE PRIORITETE DRŽAVNEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA 2007-2013 

   

Energija trajnost Kakovost 
bivanja

1. PRIORITETA: Konkuren�no gospodarstvo in hitrejša rast    
2. PRIORITETA: U�inkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in 
uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna 
delovna mesta 

   

3. PRIORITETA: U�inkovita in cenejša država    
4. PRIORITETA: Moderna socialna država in ve�ja
zaposlenost

   

5. PRIORITETA: Povezovanje ukrepov za doseganje 
trajnostnega razvoja 

   

OSREDNJI PROJEKTI DRŽAVNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA 2007-2013 

   

(Resolucija o nacionalnih projektih do leta 2023)    
Energija trajnost Kakovost 

bivanja
INVESTICIJSKI SKLOPI    
· Razvojna mreža Slovenije,    
· Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj 
storitev,

   

· Mobilnost za podporo gospodarskemu razvoju,    
· U�inkovito upravljanje z okoljem in    
· Institucionalna in administrativna usposobljenost.    

   

CILJI KOHEZIJSKE POLITIKE / NSRO    
Energija trajnost Kakovost 

bivanja
1. spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj s 
krepitvijo naložb za pove�anje konkuren�nosti, vklju�no z 
razvojem �loveških virov, 

   

2. izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in 
raziskovalnorazvojne dejavnosti, njune dostopnost in 
prilagojenosti potrebam gospodarstva, 

   

3. izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti 
zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest, 

   

4. zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne 
mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni 
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infrastrukturi,
5. skladen regionalni razvoj na ravni kohezijskih in 
statisti�nih regij. 
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Viri
1. Regionalni razvojni program Savinjske 2007-2013, 
2. Obmo�ni razvojni program SaŠa 2007-2013, 
3. Lokalni program kulture 2004 – 2007, 
4. DRP – 2007-20013 
5. Sre�ko Meh, župan Mestne ob�ine Velenje,  
6. Vlado Vrbi�, direktor Knjižnice Velenje,
7. Aleš Ojsteršek, direktor Mladinskega centra Velenje,  
8. Lado Planko, vodja knjižnice Velenje,
9. Boris Štih, direktor Glasbene šole FKK, Velenje 
10. Matjaž �ernovšek, vodja Pikinega festivala,
11. Urška Šramel, predstavnica Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje,
12. Tatjana Vidmar, predstavnica Obmo�ne izpostave JSKD Velenje in tajnica ZKD 

Šaleške doline,
13. Damijan Kljaji�, direktor Muzeja Velenje,
14. Milena Koren Boži�ek, vodja galerije Velenje,
15. Peter Pušnik, vodja Muzeja premogovništva Slovenije do jeseni 2006,
16. Peter Kova�, svetovalec župana za negospodarske javne službe,
17. Marjan Marinšek, vodja prireditev KV,
18. Ivo Stropnik, književnik, urednik in publicist ter vodja Ustanove Velenjska knjižna 

fundacija,
19. Kristina Kova�, predstavnica Medob�inske zveze prijateljev mladine Velenje, 
20. Darja Plaznik, svetovalka II za kulturo pri MOV; Velenje,
21. Nina Mavec Krenker, JSKD, OI Velenje 
22. Maja Hostnik, Mladinski center Velenje 
23. Helena Knez; MO Velenje 
24. Barbara Pokorny, TIC Velenje 
25. Andreja Zelenik, Knjižnica Velenje 
26. Peter Groznik-Pe�, Knjižnica Velenje 
27. Aca Poles, Muzej Velenje 
28. Matjaž Šalej, ERICo 
29. Bojan Pavšek, BopArt 
30. Aleš Dremel, TRC Jezero 
31. seznam se še dopolnjuje in posodablja 



13. junij 2007URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 78  / Številka 13-2007

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na svoji 7. seji, dne 
12. 6. 2007 sprejel naslednji 

Odlok 
o mladinskem delu v Mestni občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Namen in cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih 
v Mestni občini Velenje z zagotavljanjem pogojev za 
njihovo sodelovanje pri odločanju o za mlade pomembnih 
odločitvah, poimenovanju in sofinanciranju organizacij mladih, 
zagotavljanju javnega interesa pri dejavnostih za mlade 
ter  izboljšanje sodelovanja med formalnimi in neformalnimi 
oblikami združevanja mladih.

2. člen
Definicije pojmov:
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
- »mladina« so vsi državljani Republike Slovenije, državljani 
držav članic Evropske unije ali tujci, ki živijo, delajo ali se 
izobražujejo v Mestni občini Velenje ter so stari med 15 in 29 
let.
- »organizacije mladih« so vse organizacije, ki imajo sedež 
v Mestni občini Velenje in na njenem področju vzpodbujajo, 
izvajajo in sodelujejo v aktivnostih za mlade.
- »mladinski svet lokalne skupnosti«: Mladinski svet Velenje je 
združenje mladinskih organizacij različnih interesnih, nazorskih, 
političnih usmeritev.

II.  PODROČJA DELOVANJA MLADINE

3. člen
Področja delovanja mladine v Mestni občini Velenje vzpodbujajo 
vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so predvsem 
naslednja:
- zastopanje in uveljavljanje interesov mladih;
- izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del 

formalnega izobraževanja;
- urbana mladinska kultura;
- šport za mlade;
- mladinsko-politične aktivnosti;
- informiranje in svetovanje za mlade;
- socialne in humanitarne aktivnosti za mlade;
- regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje;
- ter druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene 

mladim.
Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna 
vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, 
narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, 
vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli 
drugo osebno okoliščino.

III.  ORGANIZACIJE MLADIH

4. člen
Za področje dela z mladimi in za mlade je Mestna občina 
Velenje ustanovila javni zavod Mladinski center Velenje (v 
nadaljevanju: MC). Javna infrastruktura, ki jo upravlja zavod, 

je namenjena predvsem mladinskemu delu in projektom 
mladih, tako organiziranih kot neorganiziranih mladih, zato 
bodo prednostni tisti projekti, ki bodo izkazovali programsko 
sodelovanje in sinergijske učinke med mladinskimi 
organizacijami in zavodom. 

5. člen
Mladinski svet lokalne skupnosti, s sedežem v Mestni občini 
Velenje, je organiziran v skladu z zakonom, ki opredeljuje 
mladinske svete. 

6. člen
Mladinska organizacija v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: 
mladinska organizacija) je organizacija mladih s sedežem 
v Mestni občini Velenje, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v 
mladinskem svetu lokalne skupnosti opredeljene v zakonu, ki 
opredeljuje mladinske svete.

IV. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V MESTNI 
OBČINI VELENJE

7. člen
Svet Mestne občine Velenje ima posebno Komisijo za 
mladinska vprašanja Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: 
komisija za mladinska vprašanja), ki je sestavljena iz 7 
predstavnikov mladih. 3 predstavnike imenuje mladinski svet 
lokalne skupnosti, 4 predstavnike pa imenuje Svet Mestne 
občine Velenje, od teh štirih pa mora biti vsaj 1 predstavnik 
Mladinskega centra Velenje. Sklep o imenovanju komisije za 
mladinska vprašanja sprejme Svet Mestne občine Velenje. 

8. člen
Komisija za mladinska vprašanja celovito obravnava področje 
mladine v Mestni občini Velenje in o tem sprejema mnenja in 
stališča. Komisija za mladinska vprašanja tako predvsem:
- vzpodbuja pogoje za razvoj mladinskih dejavnosti, 
- sodeluje z Mestno občino Velenje in organizacijami 

mladih, 
- pripravlja in obravnava strateške in razvojne programe na 

področju dejavnosti mladih; 
- spremlja izvajanje tega odloka in predlaga njegove 

morebitne popravke; 
- spremlja predloge odločitev organov Mestne občine 

Velenje, ki vplivajo na delo in življenje mladine v Mestni 
občini Velenje ter 

- obravnava druga vprašanja povezana z mladino.
Komisija za mladinska vprašanja pripravi in Svetu Mestne 
občine Velenje predlaga pravilnik o sofinanciranju mladinskih 
projektnih aktivnosti.

Na letni ravni komisija za mladinska vprašanja pripravi pregled 
odločitev organov Mestne občine Velenje, ki so vplivale na 
mladino in jih posreduje javnosti.

9. člen
Komisija za mladinska vprašanja obravnava predloge odločitev 
organov Mestne občine Velenje, ki vplivajo na delo in življenje 
mladine v Mestni občini Velenje. Za predloge odločitev, ki 
vplivajo na življenje in delo mladine v Mestni občini Velenje se 
štejejo: 
-  predlogi neposrednih odločitev o mladini v obliki splošnih 

pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo predvsem 
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mladino, - predloge posrednih odločitev o mladini, v obliki 
splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo tudi 
mladino, vendar ne v večinskem obsegu.

Komisija za mladinska vprašanja mora pred sprejemom 
odločitev pozvati mladinski svet lokalne skupnosti za mnenje.

10. člen
O predlogih neposrednih in posrednih odločitev o mladini mora 
biti komisija za mladinska vprašanja pravočasno obveščena 
pred sprejemom posamezne odločitve. Predloge neposrednih 
odločitev o mladini komisija za mladinska vprašanja obravnava 
na svoji seji, na kateri oblikuje tudi mnenje, ki ga posreduje 
organu Mestne občine Velenje, pristojnemu za sprejem 
odločitve.

V. SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTNIH 
AKTIVNOSTI

11. člen
Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse dejavnosti, ki 
so namenjene mladim in se izvajajo kot projekti ali programi 
članic mladinskega sveta lokalne skupnosti. Sredstva za 
sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti s strani Mestne 
občine Velenje so zagotovljena v občinskem proračunu.

12. člen
Sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti se izvaja 
preko letnega razpisa Mestne občine Velenje. Podrobneje se 
postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev, pogoji, merila 
za določitev višine sredstev in razpisna komisija določi v 
pravilniku o sofinanciranju mladinskih projektnih aktivnosti iz 
8. člena tega odloka.

VI. FINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA 
LOKALNE SKUPNOSTI

13. člen
Mladinski svet lokalne skupnosti je financiran s strani Mestne 
občine Velenje z namenom zagotavljanja kvalitetnega in 
kontinuiranega delovanja. Sredstva za financiranje delovanja 
mladinskega sveta lokalne skupnosti so zagotovljena v 
občinskem proračunu. 
Poleg tega lahko mladinski svet lokalne skupnosti pridobiva 
sredstva iz nejavnih virov:
- z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov,
- s prodajo blaga in storitev na trgu.

14. člen
Mestna občina Velenje financira mladinski svet lokalne 
skupnosti na podlagi predloženega letnega program delovanja 
in finančnega načrta. 

15. člen
Letni program delovanja iz prejšnjega člena zajema opis 
načrtovanega projektnega in programskega delovanja 
mladinskega sveta lokalne skupnosti v enem letu, v skladu 
z nameni kot so opredeljeni v temeljnem aktu o delovanju 
mladinskega sveta lokalne skupnosti.
 
VII. DELOVANJE V JAVNEM INTERESU IN LOKALNI 
PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH

16. člen
Delovanje mladih, ki je v javnem interesu, obsega naloge 
lokalnega pomena v vseh segmentih delovanja mladih, ki se 
opredelijo v lokalnem programu razvoja delovanja mladih, 
zlasti na področjih opredeljenih v 3. členu tega odloka. 
Mestna občina Velenje zagotavlja uresničevanje javnega 
interesa v delovanju mladih predvsem z:
-  zagotavljanjem sredstev za realizacijo lokalnega programa 

razvoja delovanja mladih ter
-  spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje ter razvoj 

delovanja mladih.
Lokalni program razvoja delovanja mladih pripravita mladinski 
svet lokalne skupnosti in MC, k sodelovanju (preko vabila v 
medijih) pa so povabljene tudi organizacije mladih.

17. člen
Način uresničevanja javnega interesa v delovanju mladih se 
opredeli z lokalnim programom razvoja delovanja mladih, ki ga 
sprejme Svet Mestne občine Velenje. 
Predlog lokalnega programa se predloži v obravnavo Svetu 
Mestne občine Velenje, če z njim soglaša komisija za mladinska 
vprašanja.

18. člen
Lokalni program razvoja delovanja mladih se sprejema za 
obdobje petih let in obsega predvsem: 
- izhodišča in usmeritve delovanja mladih, 
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov dejavnosti 

mladih, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih 
sredstev, 

- razvojne in strokovne naloge delovanja mladih, 
- okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje. 

VIII. JAVNA PREPOZNAVNOST MLADINE

19. člen
Mladinski svet lokalne skupnosti izbere grafično podobo, ki 
predstavlja mladino v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: 
mladinska grafična podoba). Mladinska grafična podoba se 
uporablja pri izvedbi vseh mladinskih projektnih aktivnostih, ki 
so sofinancirane iz razpisa za mladinske projektne aktivnosti 
in drugih aktivnostih, ki jih sofinancira Mestna občina Velenje, 
za katere se pričakuje, da se jih bodo udeležili tudi mladi. Za 
pravilno uporabo mladinske grafične podobe skrbi mladinski 
svet lokalne skupnosti, ki jo lahko tudi ustrezno pravno 
zaščiti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen
Komisija za mladinska vprašanja prične z delovanjem 
najkasneje v roku šest mesecev od sprejema tega odloka. 

21. člen
Določila tega odloka, ki vplivajo na sestavo akta o proračunu 
Mestne občine Velenje se pričnejo uporabljati v prvem novem 
aktu o proračunu Mestne občine Velenje po sprejema tega 
odloka.

22. člen
Lokalni program razvoja delovanja mladih iz 17. člena tega 
odloka mora biti sprejet v roku enega leta od sprejema tega 
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odloka.

23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
MO Velenje.

Številka: 015-02 – 0005/2006
Datum: 13. 6. 2007     
    

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. in 32. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/2006), 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006, 49/2006, 
66/2006 in 33/2007), Od¬loka o določitvi gospodarskih javnih služb v občini 
Velenje (Uradni vestnik ob¬čine Velenje, št. 13/93 in 2/2000) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na 
svoji 7. seji, dne 12. 6. 2007 sprejel naslednji 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

določitvi pogojev opravljanja koncesionirane 
gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki
1. člen

V Odloku o določitvi pogojev opravljanja koncesionirane 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
(Uradni vestnik MO Velenje 2/1998 in 10/1998), se spremeni 
prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi: 
»Koncesija je podeljena za dobo najmanj 5 let in prične veljati 
z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Po preteku te dobe se 
koncesija lahko podaljša brez javnega razpisa, vendar največ 
za 4 leta.«

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
MO Velenje.

Številka: 032-01/3-26/98
Datum: 13. 6. 2007     
  

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/1999), 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (UPB1, Uradni list RS št. 100/2005) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006) na 
svoji 7. seji, dne 12. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Kompleksa starega 

premogovniškega jaška Škale za kulturni 
spomenik lokalnega pomena na območju 

Mestne občine Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Z namenom ohranjanja in varovanja kulturne dediščine (v 
nadaljevanju: dediščina), razglašamo Kompleks starega 
premogovniškega jaška Škale za kulturni spomenik lokalnega 
pomena na območju Mestne občine Velenje.

2. člen
Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni in drugače 
oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma 
ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka 
in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, 
značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem 
prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, 
kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Kadar 
ima dediščina elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta 
ali posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega razvoja, 
ali ki predstavljajo kakovostni dosežek ustvarjalnosti, lahko ta 
dediščina dobi status kulturnega spomenika.

Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih 
posebnega pomena za ožje oziroma širše lokalno območje, 
lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.

II. OPIS IN LEGA SPOMENIKA

3. člen
Za tehniški spomenik se razglasi:
- Kompleks starega rudniškega jaška (EŠD: 241772), parc. št.  
250, 252/4, 252/5, 252/6, 258/1, 259/5, k. o. Velenje.

Lastnosti, ki dediščino opredeljujejo za kulturni spomenik, so 
navedene v strokovnih podlagah za razglasitev, ki jih je pripravil 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Celje, in so sestavni del tega odloka.

III. VARSTVENI REŽIM

4. člen
Varstveni režim je seznam omejitev, prepovedi in pogojno 
možnih dejanj, posegov ali gradenj na območju kulturnih 
spomenikov. Kakršnikoli posegi so dovoljeni le s soglasjem in 
smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje.

Za spomenik, njegove sestavine in opremo velja varstveni 
režim, ki določa varovanje vseh njegovih spomeniškovarstvenih 
lastnosti.
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IV. RAZVOJNE USMERITVE

5. člen
Za vsak poseg na spomeniku, njegovi opremi in na območju 
spomenika so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni 
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne 
strokovne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.

Meje spomenika in njegovega vplivnega območja so vrisane na 
temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000, ki je sestavni 
del tega odloka.

V. NADZOR

6. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov opravlja 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 
enota Celje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti na podlagi akta o razglasitvi 
v 30 dneh od njegove uveljavitve predlaga zaznambo 
nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.

8. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti izda lastniku spomenika 
odločbo o varstvu za spomenik lokalnega pomena. Odločba 
določa pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za 
posege, pravni promet, fizično zavarovanje, način upravljanja 
in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost, zlasti 
časovne okvire, posamezne druge omejitve in prepovedi ter 
ukrepe za njegovo varstvo.

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

Številka: 660-03-0002/2005-550
Datum: 13. 6. 2007     
  

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradi list RS, št. 37/04), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju 
o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 
22/07)  in 24. člena Statuta MO Velenje (UPB-1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/06) je na 7. seji dne 12. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK 
o  spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v Mestni občin Velenje

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v Mestni občin Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 11/2002 v nadaljevanju: pravilnik) se drugi 
odstavek 3. člena spremeni, tako da se glasi: 
»Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za malo podjetje iz EU 
definicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (Uradni list EU, 
OJ L 124 z dne 20.5.2003), po kateri je malo podjetje tisto 
podjetje,  ki ima manj  kot  50 zaposlenih in ima letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.«

2. Člen
4. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:  
»Do  finančnih spodbud  niso upravičena podjetja iz dejavnosti 
iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta 
(ES) št.104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) 
št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
podjetja v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,  podjetja v 
težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih 
pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega 
blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki 
delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za 
nabavo vozil za cestni promet tovora.« 

3. člen 
V četrtem odstavku 7. člena pravilnika se besedilo »največ 
5.000.000 sit« nadomesti z besedilom »največ 20.800 EUR«

4. člen
V prvem odstavku 8. člena pravilnika se črta besedilo »oz. 
največ 100.000 sit«.

V drugem odstavku 8. člena pravilnika se za besedilom 
»v višini do 15 %« postavi pika in črta besedilo »oz. največ 
100.000 sit«.

5. člen
V prvem odstavku 9. člena pravilnika se črta besedilo »oz. 
največ do 100.000 sit«.

V drugem odstavku 9. člena pravilnika se za besedilom »v 
višini do 45 % stroškov usposabljanja« postavi pika in črta 
besedilo »oz. največ do 100.000 sit«.

6. člen
V prvem odstavku 10. člena pravilnika se za besedilom 
»Občina bo subvencionirala do 50 % upravičenih stroškov 
najetja, postavitve in delovanja stojnice« postavi pika in črta 
besedilo »oz. največ do 100.000 sit.«

7. Člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
Vestniku Mestne občine Velenje.  

Številka: 300-05-0002/07 
Datum:   13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98), v skladu z usmeritvami 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 
31/00) ter Pravilnika o sofinanciranju športa v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik 1/03 in 11/07) je  Svet Mestne občine Velenje na svoji 7.seji 12. 6. 2007 
sprejel naslednji 

LETNI PROGRAM 
ŠPORTA V MESTNI OBČINI 

VELENJE ZA LETO 2007

I. UVOD

Z letnim programom športa (LPŠ) so določeni programi športa, 
ki bodo v letu 2007 sofinancirani iz občinskega proračuna, 
obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega 
programa in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v 
proračunu.

II. IZHODIŠČA IN USMERITVE

Nacionalni program športa (NPŠ) opredeljuje uresničevanje 
javnega interesa v športu. NPŠ določa:

- izhodišča in usmeritve športa
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki 

se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev
- razvojne in strokovne naloge v športu
- upravljanje športa
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih 

programov.

Izvajanje nacionalnega programa športa v lokalni skupnosti 
se določi z letnim programom športa (LPŠ). Letni program 
športa (LPŠ) v Mestni občini Velenje določa programe športa, 
ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, 
ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Velenje. Za 
uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z LPŠ 
se zagotovijo javna sredstva za financiranje ali sofinanciranje 
naslednjih vsebin:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
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- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
- velike, mednarodne, državne in občinske prireditve,
- izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
- delovanje ŠZ Velenje,
- delovanje Športnorekreacijskega zavoda Rdeča dvorana.

Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu so:

- športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje 

dejavnosti na področju športa,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Za izvajanje LPŠ je, skladno s 7. členom Zakona o športu Svet Mestne občine Velenje sprejel podrobnejša merila za izvajanje in 
izbor programov športa v Mestni občini Velenje. Mestna občina Velenje podpira razvoj športa v svojem okolju in se trudi zagotoviti 
optimalne pogoje za njegov razvoj. Pri sestavljanju LPŠ je občina upoštevala specifičnost in razvitost športa. Tako bo občina:

1. posvetila posebno pozornost programom za otroke in mladino, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega 
časa in preventivno delovati v smislu preprečevanja socialno-patoloških pojavov,

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse programe in vse izvajalce športa v Mestni občini Velenje,
3. sofinancirala programe za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter s posebno podporo kategoriziranim 

športnikom, skušali doseči, da naši športniki lahko svoj potencial razvijejo tudi v domačem okolju,
4. sofinancirala promocijo športne rekreacije v obliki sofinanciranja športno rekreacijskih tekmovanj,
5. sofinancirala izobraževanje strokovnih kadrov za delo v športu,
6. sofinancirala izgradnjo novih športnih objektov in vzdrževanje že obstoječih,
7. sofinancirala delovanje Športne zveze Velenje, ki bo v podporo delovanja športnih klubov.

III. CILJI

A – na področju športne vzgoje

·  zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske mladine in 
povečati ponudbo na tem področju,

·  zagotoviti stabilno financiranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, stimulirati 
vključevanje čim večjega števila mladih v programe redne in organizirane vadbe,

·  izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na področju ŠŠT in pri urejanju statusa športnika za vse tiste športnike, 
ki izpolnjujejo pogoje.

B – na področju športne rekreacije

· povečati število sodelujočih v programih športne rekreacije,
· nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno-preventivne programe,
·  omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov.

C – na področju kakovostnega športa

·  vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje, omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih panožnih 
športnih zvez,

·  dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo klubi za svoje člane s kategorizacijo športnika državnega ali 
mladinskega razreda,

·  klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov. 

D – na področju vrhunskega športa

·  pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri sofinanciranju njihovih programov in s tem 
vrhunskim športnikom omogočiti čim boljše pogoje za delo. 
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E – pri razvojnih in strokovnih nalogah

·   zagotoviti konstantno izobraževanje kadrov za delo v športu,
·  zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov,
·  zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z raznimi 

aktivnostmi namenjenimi vsem občanom.

F – na področju športnih objektov

·  zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse organizirane programe športa,
·  zagotoviti stabilno sofinanciranje upravljanja, obratovanja in vzdrževanja javnih športnih objektov,
·  zagotoviti izgradnjo novih športnih objektov.

IV – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

Zaradi uresničevanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2007 iz občinskega proračuna sofinancirali izvajanje naslednjih 
programov športa in v naslednjem obsegu :

1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA                                              okvirni znesek:           79.842     

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok                             okvirni znesek:           1.240

        
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok                          okvirni znesek:       24.088

Za šolska športna tekmovanja se zagotovi  48.807

1. 3. Interesna športna vzgoja mladine                                                          okvirni znesek:      5.707

2. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
                                                                                                                         (okvirni znesek: 74.556)

2. 1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole                                                  
                                                             okvirni znesek:        45.191

2. 2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
                                                                                                                okvirni znesek:            29.365
 
3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
                                                                                                                    okvirni znesek:         1.215

4. ŠPORTNA REKREACIJA                                                            okvirni znesek:       11.214

5. KAKOVOSTNI ŠPORT                                                                     okvirni znesek:      23.126

6. VRHUNSKI ŠPORT          okvirni znesek:     55.201

7. ŠPORT INVALIDOV                                                                      okvirni znesek:          4.525

8. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU                okvirni znesek:        60.403 

1. izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu        6.776                                  
2. velike mednarodne, državne in občinske prireditve                                                  8.346
3. delovanje Športne zveze Velenje.                                                                               45.381

9. SREDSTVA ZA DELOVANJE ŠPORTNEGA ZAVODA                  okvirni znesek:    349.541
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10. SREDSTVA ZA INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE            okvirni znesek  1.815.723

11. OSTALE NALOGE.                                                                                  okvirni znesek     13.962

12. DOLG IZ LETA 2006                                                                                                            36.295                                                                       
 

Številka: 650-01-0001/2007-540
Datum:   13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.                                                        

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) je župan Mestne občine Velenje dne 13.06.2007 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
v zvezi z nadaljevanjem priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Stari jašek v 

Velenju po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/07) 

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega aktov ter vrsta in območje prostorskega akta  

1.1 UVODNE UGOTOVITVE

Dne 28.04.2005 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), s katerim se razveljavlja 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 – ZZK-1) v delu, ki se nanaša na 
prostorsko načrtovanje, to je na vrsto prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo 
in sprejem, na opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek ter na vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema.

Nov ZPNačrt vpliva na postopek priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju, za 
katerega je bil Program priprave objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 30-2007 z datumom 5. marec 2007 
(Program priprave sprememb in dopolnitev LN po ZureP-1).

S tem sklepom se, ob upoštevanju 46. člena ZPNačrt-a ter ugotovljenega stanja pri pripravi sprememb in dopolnitev LN Stari jašek 
na osnovi prej navedenega Programa priprave sprememb in dopolnitev LN po ZureP-1, ugotavlja in določa:
- ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta in določitev vrste in območja prostorskega načrta;
- način pridobitve strokovnih rešitev;
- nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
- roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz;
- obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega načrta.

1.2 UGOTOVITVE STANJA PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV LN STARI JAŠEK NA OSNOVI PROGRAMA PRIPRAVE 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV LN PO ZureP-1 

Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri pripravi Sprememb in dopolnitev LN Stari jašek po ZureP-1 opravljene naslednje 
aktivnosti:
- sprejet je bil Program priprave objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 30-2007 z datumom 5. marec 2007.

1.3 UGOTOVITVE STANJA IN USKLADITVE PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV LN STARI JAŠEK GLEDE NA 
DOLOČILA NOVEGA ZPNačrt-a

1.3.1 Glede na to, da še ni bila izvedena javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev LN Stari jašek po ZureP-1, se skladno z določili 
tretjega odstavka 97. člena ZPNačrt-a, postopek za sprejem prostorskega akta nadaljuje in konča po določbah ZPNačrt-a, ki 
veljajo za postopek sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), kot Spremembe in dopolnitve LN Stari 
jašek.
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1.3.2  Kot ocena stanja, razlogi in predmet prostorskega akta ostaja v veljavi 2. člen Programa priprave sprememb in dopolnitev 
LN po ZureP-1.

2. Način pridobitve strokovnih rešitev  

Kot način pridobitve strokovnih rešitev ostaja v veljavi 4. člen Programa priprave sprememb in dopolnitev LN po ZureP-1.

3. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti  ter mnenja o upoštevanju 
smernic pri izdelavi predloga prostorskega načrta

Kot nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, ostajajo nosilci, ki so 
bili določeni v 5. členu Programa priprave sprememb in dopolnitev LN po ZureP-1.

ZPNačrt pri postopku sprejemanja OPPN ne omogoča skrajšanega postopka, kot je bil opredeljen v Programu priprave sprememb 
in dopolnitev LN po ZureP-1. Roki za izdajo smernic in mnenj, ki so bili v 5. člen Programa priprave sprememb in dopolnitev LN po 
ZureP-1 določeni na 15 dni, se s tem ugotovitvenim sklepom na osnovi določil 58. in 61. člena ZPNačrt-a spremenijo na 30 dni.

4. Roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz 

Priprava Sprememb in dopolnitev LN Stari jašek (LN) se bo po sprejetju tega ugotovitvenega sklepa nadaljevala in zaključila po 
naslednjem terminskem planu:

 aktivnost      nosilec    roki                                            

1. sprejem ugotovitvenega sklepa   pripravljavec (župan)  začetek junija 2007
2.  izdelava osnutka LN    izdelovalec   junij  2007
3.  pridobivanje smernic    izdelovalec (po pooblastilu MOV) junij - julij 2007
4. sklep o javni razgrnitvi 
 in objava v uradnem glasilu MOV  pripravljavec   konec junija 2007
5.  javna razgrnitev (30 dni)   pripravljavec in izdelovalec  julij 2007
6.  javna obravnava    pripravljavec in izdelovalec  v času javne razgrnitve
7.  analiza pripomb in mnenj
     po zaključku razgrnitve    pripravljavec in izdelovalec  začetek avgusta 2007
8.  stališča do pripomb    pripravljavec (župan)  sredina avgusta 2007
9.  izdelava predloga LN in 
 pridobitev mnenj    izdelovalec    september 2007
10. sprejem osnutka odloka o LN 
 na Svetu MOV     župan -  Svet MOV  september 2007
11. sprejem predloga odloka o LN 
 na Svetu MOV     župan -  Svet MOV  oktober 2007

5. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega načrta  

Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega načrta ostajajo enake, kot so opredeljene v  6. členu Programa priprave sprememb 
in dopolnitev LN po ZureP-1.

Številka: 403-03-01/2002-444           
Datum: 13.06.2007       

Župan Mestne občine Velenje
 Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št.: 33/20007), 19. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št.: 117/2004 in 74/2005),  11. 
člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št.: 117/2004 in 75/2005) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1 
Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006)  na svoji 7. seji, dne 12. 6. 2007 sprejel 
naslednji

ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA  ZA 

OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO IN 
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBMOČJE 
MESTNE OBČINE VELENJE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja za 
obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine 
Velenje, ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, 
Ljubljana, št. projekta 44/66-06PS.

2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo.

3. člen
(1) Program opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Mestne 

občine Velenje;
- obračunska območja posameznih vrst obstoječe 

komunalne opreme;
- skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih 

vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
- preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno 

zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po 
posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih 
območjih.

(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za 
odmero komunalnega prispevka.

4. člen
(1) Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 
predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo 
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, 
javna parkirišča in druge javne površine.

(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v 
nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja 
komunalne opreme.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme 
je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto 
komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. 
(4) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne 

opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani 
po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih 
virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov razvojnih 
programov občinskega proračuna. 
(5) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več 
zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, 
oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim 
načrtom namenjena za graditev objektov.
(6) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin 
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME

5. člen
Prikaz obstoječe komunalne opreme je razviden v programu 
opremljanja.

6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo 
komunalno opremo v Mestni občini Velenje: 
- vodovod (oznaka obračunskih območij VO);
- kanalizacija (oznaka obračunskih območij KA);
- plinovod (oznaka obračunskega območja PL);
- daljinsko ogrevanje (oznaka obračunskih območij DO);
- ceste (oznaka obračunskih območij CE);
- javne odprte in zelene površine (oznaka obračunskih 

območij JZ);
- javne površine za ravnanje z odpadki (oznaka 

obračunskega območja RO).

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST 
OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME

7. člen
(1) Obračunska območja za posamezno komunalno opremo 
so:
- vodovod: 10 obračunskih območij od VO_1 do VO_10;
- kanalizacija: 7 obračunskih območij od KA_1 do KA_7;
- plinovod: eno obračunsko območje PL_1;
- daljinsko ogrevanje: 5 obračunskih območij od DO_1 do 

DO_5;
- ceste: 2 obračunski območji, CE_1 in CE_2;
- javne zelene in odprte površine: 2 obračunski območji, 

JZ_1 in JZ_2 in
- površine za ravnanje z odpadki: eno obračunsko območje 

RO_1.
(2) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno 
komunalno opremo nahaja izven obračunskih območij te 
komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na 
stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na 
obračunskem območju, na katerega se objekt priključuje.

8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki 
so sestavni del tega odloka (Priloga 1 - Vodovod, Priloga 2 
- Kanalizacija, Priloga 3 - Plinovod, Priloga 4 - Daljinsko 
ogrevanje, Priloga 5 - Ceste, Priloga 6 - Javne odprte in zelene 
površine, Priloga 7 - Površine za ravnanje z odpadki).

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO 

OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
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VODOVOD
Strošek na m2 stavbnega zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) 

Obra�unska 
obmo�ja

Magistralna 
in primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Magistralna in 
primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj

VO_1 1,08 1,88 2,96 3,29 4,15 7,44
VO_2 1,08 2,20 3,28 3,29 9,36 12,65
VO_3 1,08 0,35 1,43 3,29 1,24 4,53
VO_4 1,08 0,51 1,59 3,29 1,03 4,32
VO_5 1,08 1,97 3,05 3,29 11,08 14,37
VO_6 1,08 0,63 1,71 3,29 1,83 5,12
VO_7 1,08 2,30 3,38 3,29 9,66 12,95
VO_8 0,00 5,25 5,25 0,00 23,33 23,33
VO_9 0,00 6,15 6,15 0,00 38,70 38,70
VO_10 0,00 1,64 1,64 0,00 5,17 5,17

KANALIZACIJA 
Strošek na m2 stavbnega zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) 

Obra�unska 
obmo�ja

Magistralna 
in primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Magistralna in 
primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunala 
oprema 

Skupaj

KA_1 1,05 2,58 3,63 2,77 6,23 9,00
KA_2 1,05 3,91 4,96 2,77 16,10 18,87
KA_3 1,05 0,94 1,99 2,77 3,12 5,89
KA_4 1,05 0,62 1,67 2,77 1,63 4,40
KA_5 0,00 1,44 1,44 0,00 10,13 10,13
KA_6 1,05 0,61 1,66 2,77 1,62 4,39
KA_7 1,05 2,41 3,46 2,77 8,83 11,60

PLINOVOD
Strošek na m2 stavbnega zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) 

Obra�unska 
obmo�ja

Sekundarna komunalna oprema Sekundarna komunalna oprema 

PL_1 1,85 4,45

DALJINSKO OGREVANJE 
Strošek na m2 stavbnega zemljiš�a
(EUR/m2)

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) 

Obra�unska 
obmo�ja

Magistralna 
in primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Magistralna in 
primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj

9. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled v 
programu opremljanja.

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO 
POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH

10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno 
opreme na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška magistralne, primarne in sekundarne komunalne opreme.

Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno oprema na 
obračunskem območju so:
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VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno 
opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri:
- za objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
- za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni 

dolžnosti.

(2) Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem 
se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po tem odloku.

12. člen
(1) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu 
programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.

(2) Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

13. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

KPi=(A(parcela)·Cpi·Dpi)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Cti·Dti)

Zgornje oznake pomenijo:
KPi  komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
A(parcela) površina stavbnega zemljišča objekta (m2)
Cpi  indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z določeno komunalno opremo na 
  obračunskem območju,

DO_1 2,75 10,83 13,58 6,47 23,49 29,96 
DO_2 2,75 11,04 13,79 6,47 35,92 42,39 
DO_3 2,75 4,82 7,57 6,47 11,94 18,41 
DO_4 2,75 4,31 7,06 6,47 10,11 16,58 
DO_5 2,75 4,31 7,06 6,47 10,11 16,58 

CESTE
Strošek na m2 stavbnega zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) 

Obra�unska 
obmo�ja

Primarna
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj

CE_1 2,54 4,26 6,80 7,37 9,96 17,33
CE_2 1,96 2,71 4,67 6,24 11,15 17,39

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE 
Strošek na m2 stavbnega zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) 

Obra�unsko 
obmo�je

Primarna in sekundarna komunalna 
oprema 

Primarna in sekundarna komunalna 
oprema 

JZ_1 1,59 3,58
JZ_2 0,48 2,06

POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI 
Strošek na m2 stavbnega zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) 

Obra�unsko 
obmo�je

Primarna in sekundarna komunalna 
oprema Primarna in sekundarna oprema 

RO_1 0,29 0,89



13. junij 2007 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 13-2007 / stran 95

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Šifra(CC-SI) Faktor Opredelitev, izjeme 
121 1,1 Gostinske stavbe  
122 1,3 Upravne in pisarniške stavbe 
123 1,5 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
1241 1,3 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
1242 0,5 Garažne stavbe 
125
230

0,80 Industrijske stavbe in skladiš�a
Kompleksni industrijski objekti 

241 0,5 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti �as
1271
1272
1273

0,5 Nestanovanjske  kmetijske stavbe 
Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe 
Kulturni spomeniki 

Dpi  delež stavbnega zemljišča pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti) faktor dejavnosti,
Cti  indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo 
  na obračunskem območju,
A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta (m2)
Dti  delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.

14. člen
Celotni komunalni prispevek za objekte iz 15. člena se izračuna na naslednji način:

KP = ∑KPi

Zgornje oznake pomenijo:
KP  celotni izračunani komunalni prispevek,
KPi  izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje.

15. člen
(1) V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izračuna za povečano neto tlorisno površino objekta oziroma površino 
stavbnega zemljišča. 
(2) V primeru rekonstrukcij in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izračuna, če je prišlo do povečanja neto tlorisne 
površine objekta ali površine stavbnega zemljišča ali izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(3) Pri nadomestnih gradnjah se obračuna razlika pri povečanju površine stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine 
objekta ter pri izboljšanju opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

16. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka 
je Dpi:Dti = 0,5:0,5.

17. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov 
in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03): 

Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, razen za eno ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni parkiranju, je 
0,5, pri čemer se za te površine določijo obračunski stroški le za ceste ter vodovod.

18. člen
(1) Komunalni prispevek na območju Mestne občine Velenje se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in  za 
gradnjo neprofitnih stanovanj katerih investitor je občina. 
(2) Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka se priznajo pri gradnji stavb splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) v lasti 
občine oziroma države v višini 50 %.

VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

19. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o 
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izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.

20. člen
Program opremljanja je na vpogled v Uradu za javne 
gospodarske službe na Mestni občini Velenje.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne 
opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe 
komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na 
podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali 
novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja 
se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo 
po stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem 
programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za 
odmero komunalnega prispevka. 

22. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, 
v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane 
odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po 
dosedanjih predpisih.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
komunalnem prispevku v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje št. 20/2004).

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

Številka:  015-02-0001/2005-100
Datum:   13. 6. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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