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Spoštovani,
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje _
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 17/2019)
in
22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/2017)

sklicujem

19. sejo Sveta Mestne občine Velenje,
v torek, 29. junija 2021, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

			

župan
Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje______________ 30
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)_____________________________ 42
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje (po
skrajšanem postopku)__________________________________________________________________________________________ 33
Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje____________________ priloga
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine
Velenje_________________________________________________________________________________________________________ 34
Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2020________________________________________________________________ 46

V vednost:
Odgovori na svetniška vprašanja in pobude _ _____________________________________________________________________________________________91
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PREDLOG

ZAPISNIK 18. SEJE

Sveta Mestne občine Velenje
Seja je potekala v Domu kulture Velenje, dne 25. 5. 2021, s
pričetkom ob 8.00 in zaključkom ob 11.57.
Sejo je vodil župan Peter DERMOL.
Opravičili sta se naslednji članici sveta: Darinka MRAVLJAK in Iva
LILIJA.
Župan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33
članov sveta prisotnih 28 članov in je svet sklepčen.
Člani sveta so za 18. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 19 in gradivo, ki smo ga objavili na spletni strani
Mestne občine Velenje
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega
zavoda Mladinski center Velenje
- Predlog za razširitev dnevnega reda 18. seje Svet Mestne
občine Velenje
- Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje člana v Razvojni
svet Savinjske regije
- Osnutek Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade v Mestni občini Velenje
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik seje Nadzornega odbora
Za 18. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske
uprave
3. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega
zavoda Mladinski center Velenje
4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec
iz javnega dobra (parceli 951 842/4 in 951 842/5)
5. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih
zavodov za leto 2020 in iz preteklih let
6. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje
na dan 31. 12. 2020
7. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje
področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2020
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8. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju
lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra
za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj
in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
9. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz
Mestne občine Velenje za leto 2020
10. Predlog Sklepa o
sprejemu
programa izvajanja
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju
Mestne občine Velenje za leto 2021
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin
posebnega pomena v Mestni občini Velenje
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
14. Osnutek Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade v Mestni občini Velenje
15. Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine
Velenje za leto 2021
16. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Lipa–vzhod
17. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Lipa–zahod
18. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Selo
19. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Staro Velenje
20. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Trebuša–vzhod
21. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki
park Velenje)
22. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za leto 2020
23. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2020
24. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti
življenja starejših v MO Velenje za leto 2020
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se dnevni red 18. seje
Sveta MOV razširi tako, da se na:
- 4. točko uvrsti Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje
člana v Razvojni svet Savinjske regije.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se dnevni
red 18. seje Sveta MOV razširi tako, da se na 4. točko uvrsti
Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje člana v Razvojni
svet Savinjske regije.
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
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Župan Peter DERMOL je predlagal, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo:
- 13. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
- 14. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini
Velenje
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po
skrajšanem postopku obravnava 13. točka - Predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje.
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po
skrajšanem postopku obravnava 14. točka Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se
je glasil: 18. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske
uprave
3. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega
zavoda Mladinski center Velenje
4. Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje člana v Razvojni
svet Savinjske regije
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec
iz javnega dobra (parceli 951 842/4 in 951 842/5)
6. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih
zavodov za leto 2020 in iz preteklih let
7. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje
na dan 31. 12. 2020
8. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje
področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2020
9. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju
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lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra
za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj
in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
10. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz
Mestne občine Velenje za leto 2020
11. Predlog Sklepa o
sprejemu
programa izvajanja
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju
Mestne občine Velenje za leto 2021
12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin
posebnega pomena v Mestni občini Velenje
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
15. Osnutek Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade v Mestni občini Velenje
16. Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine
Velenje za leto 2021
17. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Lipa–vzhod
18. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Lipa–zahod
19. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Selo
20. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Staro Velenje
21. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu
Trebuša–vzhod
22. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki
park Velenje)
23. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za leto 2020
24. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2020
25. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti
življenja starejših v MO Velenje za leto 2020
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne
občine Velenje
Član sveta Matej JENKO je predlagal popravek zapisnika, in
sicer naj se dopolni 4. sklep. Zapisano je, da je za predlog
glasovalo 11 članov sveta, 8 jih je bilo proti. Naj se doda, da
je župan ugotovil, da predlog ni bil sprejet. Na protest svetnika
Mateja Jenka iz klopi, da je glasovalo več svetnikov za kot
proti, je župan dal predlog ponovno na glasovanje in je začel
šteti glasove proti. Svetnik Matej Jenko je ponovno glasno
protestiral, da so o predlogu že glasovali in da je bil predlog z
glasovanjem že potrjen in se o tem ne more ponovno glasovati.
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Nato je dal župan na glasovanje še, kdo je za predlog. Tudi
temu je svetnik Jenko nasprotoval. Šele po posvetovanju je
nato župan ugotovil, da je bil predlog sprejet.
Nato je predlagal še popravek k 17. točki, in sicer pred koncem,
kjer piše, da se je seja zaključila ob 13.05, naj se doda, da
župan o prekinitvi te točke dnevnega reda ni povprašal Sveta
MOV, ali se z njegovim predlogom strinja in o njegovem
predlogu se ni glasovalo, tako kot je določeno v zadnjem stavku
43. člena poslovnika, ampak se je za to prekinitev odločil župan
samovoljno. Podal je še proceduralni predlog, in sicer je vprašal
predsednika Komisije za statutarno-pravna vprašanja, kako bo
ukrepal ob teh kršitvah poslovnika, ki si jih je na prejšnji seji
dovolil župan oziroma ali lahko župan ob takšnih kršitvah in
nepoznavanju poslovnika sploh še vodi sejo. Predlagal je, da
se pred nadaljevanjem seje sestane Komisija za statutarnopravna vprašanja in o tem razpravlja ter odloči. Vedo, da je
župan poslovnik kršil že prej, na primer ko večkrat ni dovolil
proceduralnega vprašanja. Poslovnik je potrebno spoštovati
od začetka do konca seje, torej tudi pri točki, ko imajo svetniki
vprašanja. Predlagal je, da se o tem izreče tudi Svet MOV.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je svetnik Jenko glede samih
kršitev še najmanj primeren, da lahko razpravlja o tem.
Svetnika Jenka, ki je govoril iz klopi, je nato opozoril, da ta nima
besede.
Član sveta Matej JENKO je opozoril, da je župan tam zato, da
vodi sejo, ne pa da komentira, zato prosi, da se v skladu s tem
župan drži poslovnika.
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka opozoril, naj si prebere
poslovnik. Po vseh teh letih bi ga že lahko poznal. Njegove
pripombe bodo smiselno upoštevane.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki
se je glasil: Potrdi se zapisnik 17. seje Sveta Mestne občine
Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter
občinske uprave
Član sveta Matej JENKO: Najprej je podal izjavo, da nikoli ni podal
kakršnekoli prijave na inšpekcijo, niti ne pozna nikogar, ki
bi zoper ZD Velenje podal prijavo na inšpekcijo. To izjavo je
podal zato, ker je bilo na prejšnji seji insinuirano oziroma mu
je bila izrečena grožnja, da bi se za to moral opravičiti, kasneje
pa je tudi slišal govorico, da bi naj njemu zaupanja vredna
oseba oziroma da naj bi njej sam direktor ZD Velenje gospod
Šteharnik izjavil, da je dejansko on (Jenko) podal prijavo zoper
ZD Velenje, zato je izjavil, da kdor širi to informacijo, ta kleveta
in laže. Nato je podal vprašanje, in sicer je direktorja občinske
uprave ter župana vprašal, kakšne pristojnosti imajo direktorji
ustanov, organizacij, podjetij, ali pa vodje uradov, zavodov,
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kjer ima MOV večinski delež, ali pa je ustanoviteljica. Zanima
ga, do kakšnih vrednosti imajo ti suverenost pri odločanju
glede financ oziroma da lahko to počnejo brez soglasja MOV
oziroma Sveta MOV. Zanima ga, kdaj in do kakšne višine lahko
o tem samostojno odločata direktor občinske uprave oziroma
župan ter kje in kako je to določeno. Gre za npr. vprašanje
višine najemanja kreditov, sprejemanja in dajanja ponudb,
zagotavljanje garancij.
Odgovor mag. Iztoka MORIJA: Dejal je, da lahko v odgovor na to
vprašanje prebere celoten Zakon o javnih financah, Zakon o
financiranju občin ter odloke, ki to določajo. Direktor občinske
uprave in župan nista tam zato, da bosta na takšna vprašanja,
ki so zapisana v zakonu, odgovarjala posameznemu svetniku
ali svetnici. Glede samega zadolževanja pa je dejal, da o
vsakem zadolževanju zavodov odloča občinski svet, prav tako
o vsakem zadolževanju občine odloča občinski svet. Določena
pooblastila sicer župan ima, o vsakem zadolževanju pa mora
dati soglasje tudi ministrstvo za finance. Če svetnik Jenko želi
podrobno razlago vsega, kar je vprašal, potem mu to lahko
prebere iz zakona ali odloka. Predlagal je, da si to svetnik
prebere sam, če pa ga kaj konkretno zanima, pa lahko svetnik
postavi vprašanje in mu bodo nanj z veseljem odgovorili.
Član sveta Matej JENKO je prosil, če mu lahko posredujejo, kateri
zakoni zapadejo pod to oziroma kompletni odgovor, da si lahko
preberejo te zadeve. Verjetno se spomnijo, da so za Knjižnico
Velenje v Svetu MOV potrdili sklepe, da so lahko najeli kredit
za avtomobil, ki ga potrebujejo, zato ga zanima, ali direktor
ZD Velenje brez soglasja Sveta MOV lahko sam ponudi
koncesijo zunanjim izvajalcem, na primer za medicino dela ali
za fizioterapijo. Zanima ga tudi, ali lahko direktor ZD Velenje
ponudi 250.000 EUR za vodenje medicine dela, ne da bi bil o
tem seznanjen mestni svet. Poleg odgovora župana in direktorja
občinske uprave, ki je prijatelj direktorja ZD Velenje, ga zanima
tudi odgovor kolegice Irene Poljanšek Sivka, ki je predstavnica
v svetu zavoda, kaj je na tem oziroma koliko so seznanjeni s
takšnimi stvarmi. Vsaj s koncesijami za fizioterapijo bi morali biti
seznanjeni, saj so pred nekaj meseci svetniki že dobili gradivo
za sejo, in sicer da bi se iz ZD Velenje izločila fizioterapija, tako
da bi se koncesije, ki jih ima ZD Velenje, vrnile in bi jih nato
Svet MOV podelil privatniku, vendar pa je bila ta točka pred
sejo umaknjena, verjetno zaradi njegovih vprašanj. Da se ta
točka umakne, je tudi sam svetoval človeku, ki bi naj to točko
predstavil v mestnem svetu, saj je bilo po njegovem mnenju
kup indicev, da gre za korupcijo. Že vnaprej se je zahvalil za
odgovore, za prihodnjič pa je najavil, da bo morda vprašal kaj
na temo privatizacije območja Velenjskega jezera, v katerega
je MOV investirala 90 milijonov EUR.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je svetnik Jenko znova izrekel
laži, tako kot na vsaki seji. Svetnika je tudi opozoril, da je
kršil 18.a člen poslovnika, ki določa, da lahko postavi 1 ustno
vprašanje, svetnik Jenko pa jih je navedel kar nekaj več.
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K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju
direktorja javnega zavoda Mladinski center
Velenje
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je v 2. delu postavil nekaj
dodatnih vprašanj v zvezi s svojim 1. vprašanjem in prosi za
odgovore.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je njegov odgovor enak
prejšnjemu. Svetnik Jenko je zlorabil 18.a člen poslovnika,
bo pa dobil svetnik odgovore na vsa vprašanja, kar je njihova
dolžnost in to bodo tudi storili.
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski
center Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje
člana v Razvojni svet Savinjske regije
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, na kakšen način so
prišli do tega predloga. Sam namreč ni dobil nobenega obvestila
o tem, da se taki predlogi zbirajo, zato bi rad izvedel, kako je
prišlo do tega predloga in zakaj o tem niso bili seznanjeni.
Župan Peter DERMOL je dejal, da skladno s poslovnikom pri tej
točki ni možno postavljati vprašanj.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa
o predlogu za imenovanje člana v Razvojni svet Savinjske
regije.
Za predlog je glasovalo 26 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o.
951 Hrastovec iz javnega dobra (parceli 951
842/4 in 951 842/5)
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra
(parceli 951 842/4 in 951 842/5).
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida
javnih zavodov za leto 2020 in iz preteklih let
Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2020 in iz
preteklih let.
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne
občine Velenje na dan 31. 12. 2020
Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIĆ.
Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da lahko ugotovijo, da
se je premoženjska bilanca občine spet povečala za dobrih 17
milijonov EUR, kar pomeni, da so izvedli več investicij, kot so
amortizirali starih. Ta porast se ponavlja iz leta v leto, kar pomeni,
da občina uspešno pridobiva tudi sredstva za investicije. Lahko
si le želijo, da bi se ta trend nadaljeval tudi v prihodnje.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je tudi sam zadovoljen, da se
občina razvija, ni pa zasledil, kam je šla 90 milijonska investicija
odra. Ne ve, kam ta investicija paše.
Župan Peter DERMOL je dejal, da investicija ni bila 90 ampak 9
milijonov EUR.
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Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12.
2020.
Župan Peter DERMOL je svetniško skupino SDS prosil za bolj
aktivno sodelovanje pri glasovanju.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 8 . TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in koncesije gradnje področnega
centra za ravnanje z odpadki v mestni občini
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob
Paki za leto 2020
Obrazložitev predloga je podal direktor podjetja PUPSaubermacher Janez HERODEŽ.
Članica sveta Veronika JUVAN je ponovno postavila vprašanje
glede mask, predvsem tistih v javnih koših po mestu. Zanima jo,
kaj z njimi naredijo oziroma kaj narediti z njimi, morda kakšno
namensko odlagališče.
Član sveta Andrej KMETIČ je dejal, da opaža, da so v bioloških
odpadkih notri plenica. Podal je pobudo, da se za sanitarne
odpadke uvede nek drug zabojnik.
Član sveta Andrej VRBEC se je direktorju zahvalil za dobro delo,
podal pa je pobudo za večji nadzor nad ločevanjem odpadkov,
vendar ne v smislu policajev. Dodal je še, da v svetniški skupini
SDS nimajo problema s štetjem glasov.
Član sveta Franc KOS je dejal, da je iz poročila razvidno, da se še
vedno nepravilno ločujejo odpadki. Meni, da je to tudi napaka
javne službe, ker ne kontrolira, koliko je katerih odpadkov. Za
papir sta na primer 2 kanti, morale pa bi biti 4. Podal je tudi
pobudo za pogostejše pranje kant za biološke odpadke, ker
je notri polno črvov in ti je slabo, ko jih odpreš. Dejal je še, da
pri njih na Kosovelovi odlagajo odpadke tudi od drugod, zlasti
s Konovega, in če bodo enkrat morali plačevati odpadke po
kilogramih, bodo to takrat, ko bodo imeli svoje otoke, ki bodo
zaklenjeni, dokler pa tja vsi vozijo odpadke, na kilogram ne
bodo plačevali. Prav tako ni pravilno razmerje kant za smeti,
zato prosi, da to pogledajo.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da služba opravlja svoje delo
kar dobro. Ponovno je opozoril na situacijo pri Unicredit banki
v centru mesta pri otroškem igrišču, kjer je otok premajhen
oziroma ljudje vozijo smeti od drugod. Prav tako kot kolega
Kos opaža, da so zabojniki v nesorazmerju glede na količino
smeti in bi bilo potrebno narediti neko analizo teh otokov. Res
je tudi, da pri nas ljudje zelo veliko odlagajo tudi na tla, ker

19. seja Sveta Mestne občine Velenje

15. junij 2021

je po njegovem mnenju otok premajhen, prav tako so kante
velikokrat zložene tako, da se jih ne da odpreti. Prav bi bilo, da
bi bili izvajalci tega bolj pozorni na to.
Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ je dejal, da so v preteklem letu
opravili dobro delo in sodelujejo z občankami in občani. Tudi
sam pa meni, da bi bilo potrebno te zabojnike večkrat čistiti,
določeni zabojniki pa so tudi pod drevesi in je potem ob
slabem vremenu vse umazano. Potrebno bi bilo postaviti neke
nadstreške. Sam osebno pa meni, da je potrebno več delati na
ozaveščanju. Sicer mora pohvaliti, da na tem delajo, ampak
še vedno premalo. Predlagal je, da se bolj aktivno povežejo z
osnovnimi in srednjimi šolami. Meni tudi, da je zabojnikov dovolj,
problem pa je v tem, da 80% ljudi ločuje odpadke, tistih 20%
pa preprosto ne ločuje, ali pa se plastika, karton ne stiskata in
zato nastopijo težave, bi pa bilo absolutno potrebno glede na
urejenost našega mesta bolj ozaveščati ljudi glede pravilnega
ločevanja odpadkov.
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da odpadki so
težava, je pa tudi res, da veliko izhaja iz nas samih, torej se
moramo mi najprej naučiti, kako ločevati in ravnati z odpadki.
Ker pa veliko delajo na ozaveščanju, verjame, da se bo stvar
sčasoma izboljšala, veliko pa je tudi na samih upraviteljih
stanovanjskih objektov oziroma hišnikih, ki skrbijo za urejenost
teh otokov. Razumljivo je tudi 10% povečanje odpadkov v
lanskem letu, saj smo veliko doma in je bilo več potrošnega
materiala. Pohvalila pa je zaposlene v njihovem podjetju, saj
je z njimi imela priložnost sodelovati. Nenehno so na terenu v
vseh vremenskih razmerah. Zahvalila se jim je za trud ter za
predstavljeno poročilo.
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da je Velenje zelo urejeno
in prav bi bilo razmišljati o tem, da se te kante na ekoloških
otokih skrijejo. Podpira tiste, ki pravijo, da je potrebno začeti
razmišljati, kako te kante spraviti pod zemljo.
Župan Peter DERMOL je dejal, da so se s predstavniki podjetja
že dogovorili in v letošnjem letu pričenjajo z izvedbo potopnih
zbiralnic.
Janez HERODEŽ je dejal, da so vse probude in pripombe na
mestu. Glede mask je dejal, da je to področje koncesionarja
Andrejca, lahko pa zagotovi, da ta ravna s temi maskami v
skladu z veljavno zakonodajo in gredo v predelavo, neke
druge rešitve pa trenutno za to ni. Glede plenic je dejal, da te
po zakonodaji spadajo med biološke odpadke in tu se kaj več
ne da narediti, priporočajo pa, da te plenice zavijejo posebej v
vrečo, da ni smrada, ali pa jih pripeljejo v zbirni center. Glede
nadzora nad ločevanjem odpadkov je odgovoril, da se zelo
trudijo skupaj z inšpekcijsko službo, naredili so si tudi plan
območij, kjer bodo bolj aktivno spremljali, kaj se tam dogaja,
gledali bodo torej, kante, ekološke otoke in iskali potem tudi
rešitve. Same kante za biološke odpadke se perejo dvakrat
letno, tako imajo določeno v tehničnem pravilniku, je pa res, da
je to premalo. Priporočljivo je, da to občani počnejo tudi sami,
je pa seveda problem pri blokovnih zgradbah, pričakujejo pa,
da se bo to izboljšalo glede na plane, ki jih imajo v letu 2021
in jih bo predstavil v nadaljevanju. Podobno je z otokom pri
Unicredit banki, ki je problematičen, vendar pričakujejo v letu
2021 izboljšanje. Odgovor na to bo podal v nadaljevanju v
okviru plana za leto 2021. Dejal je, da se glede osveščanja
zelo trudijo, so v javnih občilih, opozarjajo na položnicah, zelo
aktivni so v šolah. Seveda se bodo trudili še naprej. Gospodu
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Škarji pa je odgovoril, da so pripravili pilotni projekt potopnih
zbiralnic, o katerem bo poročal v okviru plana za leto 2021.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta
o izvajanju lokalne gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in koncesije gradnje področnega centra za
ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje,
Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za
leto 2021
Obrazložitev predloga je podal direktor Janez HERODEŽ.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo predlog podprl. Upa,
da bodo te ideje, predvsem potopni jaški za smeti, čim prej
realizirane. Opozoril je, da je možno jedilno olje predelati v
energijo, zato je predlagal, da razmislijo o tem, saj lahko del
sredstev na ta način zopet pridobimo in zmanjšamo prispevke
za smeti.
Član sveta Klemen ARLIČ je dejal, da ga zelo veseli ideja potopnih
zbirnih mest. S tem se ne bo izboljšal le sam izgled lokacij
oziroma mesta, ampak bomo tudi prispevali k okolju, ker si
predstavlja, da bodo zaradi povečanega volumna zbirnih
mest tudi obvozi manj frekventni. Upa, da bodo nadaljevali
s še hitrejšim tempom, da ujamemo tista največja mesta in
izboljšamo našo centralno lokacijo.
Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki
v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob
Paki za leto 2021.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvajanju gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov iz
Mestne občine Velenje za leto 2020
Poročilo je predstavila predstavnica podjetja Simbio Tina
KRAMER.
Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, kaj delajo na
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področju pretvorbe odpadkov v koristne surovine, s čimer je
tudi cena za uporabnika vedno nižja. V svetu so znane rešite,
da se cena zmanjšuje in da se odpadki predelajo na tak način,
da se cena blaži s pravilnimi ukrepi, kljub temu da se količina
odpadkov veča.
Tina KRAMER je odgovorila, da so v preteklih letih izvedli ogromno
število investicij, predvsem za nadgradnjo opreme na način,
da čim več surovin, ki so reciklabilne, izločijo in ravno zaradi
tega se cena odstranjevanja odpadkov ni zvišala oziroma
na zadnje leta 2016 za 53 centov. Izločajo se vse uporabne
frakcije, recimo aluminij, ki se jim trenutno zelo obrestuje. Vse,
kar izločijo, prodajo in prihodek od prodaje gre v izračun cene
in jo drži na isti ravni. Cena ostaja enaka od leta 2016 ravno
zaradi investicij, ki so jih izvedli.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o sprejemu programa
izvajanja gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov,
nastalih na območju Mestne občine Velenje za
leto 2021
Obrazložitev predloga je podala Tina KRAMER.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto
2021.
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev
izvajanja lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni
občini Velenje
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da Velenje velja za čisto in
urejeno mesto, kjer si prizadevajo že dolgo, da bi se zagotovila
maksimalna frekvenca odstranjevanja odpadkov oziroma
praznjenja košev. V tem duhu je pripravljen tudi pravilnik, ki je z
novimi določili posegel na področje tistih kritičnih točk v mestu,
ki so z odpadki še posebej obremenjene. Gre za točke, kjer se
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ljudje radi zadržujejo, s čimer pa se povzroča tudi večja količina
smeti. V preteklosti so v svetniški skupini SD že opozarjali na
povečanje odpadkov med vikendi in prazniki. S spremembo
pravilnika bo Velenje še bolj čisto mesto, zato bodo v svetniški
skupini SD predlog podprli.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev
izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Mestni občini Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.
Članica sveta mag. Karmen GRABANT je dejala, da bodo v svetniški
skupini SD ta odlok sprejeli, ker vemo, da so dušikovi oksidi
strupeni in da je električno polnjenje avtomobilov danes tista
alternativa, ki je nujno potrebna. Zahvaljujejo se, da so v
občinski upravi imeli posluh za te potrebe.
Član sveta Jože HRIBAR je dejal, da bo Naše Velenje to podprlo,
zanima pa ga, ali bodo ta polnilna mesta brezplačna ali se bo
to začelo počasi kasirati.
Župan Peter DERMOL je dejal, da se pri tej točki vprašanja
skladno s poslovnikom ne postavljajo, bo pa šlo vse skupaj v
komercialne namene.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Mestni občini Velenje
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.
Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Mestni občini Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Odloka o subvencioniranju
komunalnega prispevka za mlade v Mestni
občini Velenje
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da ta odlok spodbuja
mlade k novim projektom. Višina subvencije pomeni znižanje
stroškov in vsi vedo, da so stroški pri gradnji visoki. Hkrati pa
ta odlok omogoča, da mladi ostajajo v našem lokalnem okolju,
ali pa se vsaj vračajo. Gre za neko olajševalno okoliščino
mladih pri odločitvi, da stopijo na samostojno pot. Starostna
meja mladih se zvišuje, ko govorimo o bivanju pri starših, zato
je to spodbudna zadeva in znotraj svetniške skupine SD bodo
ta odlok podprli.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bodo Dobra država in Neodvisni
Velenje ta predlog podprli. Zdi se jim izjemno pomembno, da
mladim omogočijo razvoj v samem mestu. Seveda to ni edini
pogoj, ki ga je treba izpolniti za to, da bodo mladi v Velenju ostali,
ali prišli v Velenje. Predvsem so pomembna tudi nova delovna
mesta. Predlagal je, da se razmisli tudi o pogoju državljanstva,
cilj je namreč, da spodbudijo državljane Slovenije, da pridejo v
Velenje. To bi bilo smiselno dodati.
Članica sveta Tjaša ODERLAP je dejala, da je to zagotovo
spodbuda mladim, ki je v nekaterih drugih občinah že poznana.
Malo je primerjala in ugotovila, da je odlok dobro zasnovan,
subvencija pa visoka v primerjavi z drugimi občinami. Želi si,
da bi mladim v Velenju zagotovili pogoje za kvalitetno bivanje in
jih tudi zadržali v naši občini. Zagotavljanje ustreznih možnosti
za ureditev stanovanjskih razmer za mlade učinkuje tudi na
razvoj lokalne skupnosti, predvsem namreč pomeni proces
osamosvajanja mladih v lokalnem prostoru, hkrati pa pomeni
to tudi razvoj delovnega in razvojnega potenciala mladih v
lokalnem okolju. Všeč ji je tudi, da je odlok pripravljen za vse
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mlade do 35. leta in ga bo z veseljem podprla.
Član sveta Klemen ARLIČ je dejal, da bo odlok podprl. Veseli ga,
da ima občinska uprava empatijo do mladih. To je bila tudi ena
izmed želja mladih na medgeneracijskem forumu lani. Ni edina,
ki je bila uslišana, in še mnoge druge so v teku. Apeliral je,
da se prihodnjega medgeneracijskega foruma udeleži čim več
mladih, saj vidimo, da MOV resnično prisluhne in uresničuje
projekte za mlade.
Član sveta Andrej KMETIČ je dejal, da bodo v svetniški skupini
Naše Velenje predlog podprli, se pa strinja s tem, kar je
predlagal gospod Jenko.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo predlog podprl, prav tako
ga bodo podprli v svetniški skupini SDS, ker to vidijo kot del
reševanja stanovanjske problematike mladih. Nato je postavil
vprašanje, kako so prišli do meje 35 let. Predlagal je tudi, da
se razmisli o tem, kdaj mora biti ta pogoj starosti izpolnjen,
ali v letu vložitve popolne vloge največ 35 let ali pa do izdaje
odločbe. Strinja se tudi s pripombo gospoda Jenka. Za vodenje
postopka pa se uporabljajo določbe ZUPa, zato so tudi pravna
sredstva, ki jih ni treba pisati v sam odlok, vendar pa samo
zaradi same razjasnitve.
Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da bo osnutek podprl, tudi
zato, ker je to pobuda mladih, da se na tem področju nekaj
naredi. Občinski upravi se je zahvalil, ker so prisluhnili mladim.
Dejal je, da je bila ta problematika izpostavljena tudi na forumu
z mladimi v mesecu decembru, o tem pa so razpravljali tudi
na Odboru za okolje in prostor. Zadeva je po njegovi oceni
kvalitetno pripravljena.
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da bo predog z velikim
veseljem podprl, saj vsak, ki se loteva novogradnje, ve, da ni
problem prvih 1000 EUR, ampak tistih zadnjih. Vsebina odloka
pomeni ustrezno stimulacijo za tistega, ki se odloča, da gre
v gradnjo. Glede omejevanja, komu to subvencijo omogočiti,
pa je dejal, da že v samem odloku piše, kdo je upravičen
do teh spodbud, in sicer tisti, ki ima pravico graditi. Če smo
demokratična družba, potem prostora za diskriminacijo ne sme
biti.
Mag. Branka GRADIŠNIK je dejala, da je glede državljanstva tako,
da posebnega določila v tem odloku ni zato, ker je plačilo
komunalnega prispevka vezano na pravico graditi, torej moraš
biti lastnik nepremičnine oziroma moraš imeti to pravico, kar
pa je skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako je v enem
izmed določil odloka zapisano, da je upravičenec dolžan vrniti
subvencijo z obrestmi, če v roku 5 let ne prijavi stalnega bivališča
na objektu, za katerega mu je bila dodeljena subvencija. Glede
določitve meje 35 let pa je tako, da so neko mejo morali določiti.
Pogledali so že veljavne odloke drugih občin in so z njimi glede
tega primerljivi. Enako velja ta meja 35 let za celo leto, znotraj
katerega upravičenec vloži vlogo za subvencijo, torej ni vezano
na datum vložitve, ampak za leto, ko vloži. Glede pravnih
sredstev pa je dejala, da je še dodatno varovalo, in sicer da je
potrebno subvencijo vrniti z zakonsko določenimi obrestmi, če
se v roku 5 let ne prijavi stalnega bivališča.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je škoda, ker pripomb in predlogov
niso dali na delovna telesa, ker bi lahko že tam vse te dileme
odpravili in bi danes imeli že tudi potrebne korekcije osnutka.
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Vse tiste, ki so imeli pripombe, je vprašal, ali so zadovoljni z
odgovorom ali pa še vedno vztrajajo pri svojih pobudah, na kar
je dobil odgovor, da pri svojih pobudah vztrajajo.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o
subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni
občini Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA

Letni program dela Nadzornega odbora
Mestne občine Velenje za leto 2021
Letni program je predstavil predsednik Nadzornega odbora Rok
GRIL.
Svetnice in svetniki so se seznanili z letnim programom.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o
zazidalnem načrtu Lipa–vzhod
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradno
prečiščenega besedila Odloka o zazidalnem načrtu Lipa–
vzhod.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o
zazidalnem načrtu Lipa–zahod
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradno

19. seja Sveta Mestne občine Velenje
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prečiščenega besedila Odloka o zazidalnem načrtu Lipa–
zahod.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o
zazidalnem načrtu Selo
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradno
prečiščenega besedila Odloka o zazidalnem načrtu Selo.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o
zazidalnem načrtu Staro Velenje
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradno
prečiščenega besedila Odloka o zazidalnem načrtu Staro
Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o
zazidalnem načrtu Trebuša-vzhod
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradno
prečiščenega besedila Odloka o zazidalnem načrtu Trebušavzhod.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

19. seja Sveta Mestne občine Velenje
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K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
22. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Uradno
prečiščenega besedila Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park
Velenje).
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za
leto 2020
Poročilo je predstavil direktor Komunalnega podjetja Velenje
mag. Gašper ŠKARJA.
Član sveta Matej JENKO je župana opozoril, da je dvignil roko v
imenu svetniške skupine Dobra država.
Župan Peter DERMOL je dejal, naj si svetnik Jenko prebere
poslovnik, ker on ni svetniška skupina.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da so bili izvoljeni kot politična
stranka.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je svetnik in ne svetniška
skupina.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ugotavlja, da v Velenju
načeloma nimamo problemov z oskrbo s pitno vodo in
ogrevanjem, tako da KP Velenje očitno dela dobro, za kar jim
čestita. Razočaran pa je, da niso pripravili projektov, ki so jih
obljubili na Odboru za gospodarstvo, da jih bodo pripravili do
seje, in sicer kateri projekti so že bili obravnavani za nadomestne
vire za ogrevanje. Že leta sam opozarja, da v Velenju na tem
področju zaostajamo. Morali bi biti pripravljeni na to, da se bo
TEŠ enkrat ugasnila. Sam ve, da je bil pripravljen projekt za
biomaso že pred leti. Vsekakor pa bi danes že morali vedeti,
katere tehnologije pridejo v poštev, kaj se splača, morale bi
bile narejene analize, vendar jih ni, kar se mu zdi katastrofalno,
sploh v tem turbuletnem obdobju, ko se ne ve, kaj bo s kuponi,
ko cene letijo v nebo itd. MOV bi kot ustanoviteljica morala
zahtevati te odgovore in na to nenehno opozarja, saj se mu zdi
neodgovorno. Te stvari bi bilo potrebno takoj dobiti na mizo, da
jih svetniki obravnavajo. Narediti je potrebno namreč strategijo,
vendar nimajo ničesar. V svetu obstajajo prakse, veliko jih je.
Meni, da se je tega treba lotiti čim prej. Prosil je, da torej to stvar
vzamejo resno in da vsaj do naslednjega poročila, če ne prej,
predstavijo te stvari, da so vsaj seznanjeni in da vedo, kam iti
naprej.
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Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ je dejal, da so na KP Velenje v
preteklem letu opravili zelo dobro delo. Obnovili so dobršen
del vodovodnega sistema, zelo pomembno pa je to, da padajo
izgube glede vodovoda. Prav se mu zdi tudi, da razmišljajo
o drugih tržnih nišah, o dodatnem zaslužku. Za preteklo delo
se jim je zahvalil, več kot očitno pa je, da bo prihodnost zelo
turbulentna, čaka nas namreč prestrukturiranje doline in to
pomeni tudi za KP Velenje velik izziv glede zagotavljanja
toplotne energije v naši dolini. Meni, da je smiselno o tem
razpravljati šele takrat, ko bodo narejene strokovne analize.
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da so na Odboru za
gospodarske javne službe poročilo ocenili kot dobro, prav tako
delo KP Velenje, kljub številnim izzivom, ki bodo v prihodnosti še
večji kot doslej. Postavil je vprašanje glede kuponov za toplotno
ogrevanje. KP Velenje je pridobilo nekaj brezplačnih kuponov in
ga zanima, kako je bila ta politika zagotavljanja zastonj kuponov
oblikovana in kje. Svetniku Jenku je dejal, da ni čisto njegovega
mnenja glede razvojnih načrtov in tega, kar je bilo v preteklosti
storjeno. Še vedno pa ga pričakujejo v projektni skupini in bodo
vsake njegove pobude ali predloga zelo veseli.
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da so imeli na odboru
razpravo o alternativah in je bilo dogovorjeno, da se ti projekti
omenijo. Meni, da je to bilo narejeno, razen če je gospod Jenko
pričakoval investicijske programe, ampak v grobem meni, da
so slišali, v katere smeri se lahko zgodba nadaljuje. Po njegovi
oceni pa se tega ne bo dalo rešiti z danes na jutri. Še nekaj
časa bodo vezani na obstoječi vir toplote. Glede dviga cen
so bili opozorjeni že pred meseci, tudi sam je opozarjal na to,
del lokalne skupnosti pa se je na podlagi napačnih zaključkov
odločil proti projektu sosežiga SRF v TEŠ. Ta projekt bi reševal
ta problem skoraj v celoti. V kratkem bodo dajali soglasje za
dvig cene toplotne energije za 30% in to je dejstvo, ki ga nič ne
more spremeniti. Naslednje povišanje pa bo verjetno še hujše.
Tistim, ki so z veseljem pričakali novico, da projekta sosežiga
ne bo, polaga na srce, naj takrat, ko bo potrebno povišati ceno
toplote, tudi priskrbijo ustrezno podporo za ta korak.
Župan Peter DERMOL je dejal, da bo o toplotni energiji v prihodnje
verjetno še veliko govora. Tiste, ki mislijo, da v preteklosti ni bilo
nič pomembnega opravljenega, po eni strani razume, po drugi
pa ve, kakšno je dejansko stanje. Tudi z vidika racionalizacije
poslovanja so bili storjeni izjemno veliki koraki, za kar gre
pohvala vodstvu KP Velenje. O projektu biomase pa ne ve nič.
Katerikoli projekt pa bi v preteklosti ubrali, pa bi občanke in
občani že danes plačevali višje položnice, to je neizpodbitno
dejstvo. Pomembno je, da lovijo optimalni rok, kdaj preiti na
alternativni vir. Tehnologija se razvija iz meseca v mesec,
nihče ne ve, katere projekte bo v prihodnosti podpirala Evropa,
katere država. Lahko se recimo danes odločijo za biomaso,
pa potem evropska komisija tega ne podpre. Kaj bodo potem
storili, ko bodo zagotovili lastne vire in izpeljali projekt? Zato
je tu zelo pomemben čas in postopki, ne pa brezglavo hitenje.
Kar je direktor danes predstavil, je zelo pomembno pismo
promotorjem, iz katerega bo razvidno, kaj predlaga stroka,
kaj razvoj predvideva in iz tega nabora idej bodo lahko izbirali
optimalne ideje, ki so danes znane. Lahko pa bo čez 2 leti
vse dugače. Prepoznali so električni kotel kot projekt, ki bi
ga bilo mogoče sfinancirati in bi nekaj malega pripomogel.
Pomembno pa je, kar je povedal direktor, da bo potrebno iti
na nizkotemperaturni režim, kar pomeni prenovo daljinskega
ogrevanja in vsega ostalega, kar bo izjemno zahtevno. Dokler
pa ne vejo, kakšen bo vir, pa je težko že danes reči, kako in kaj.
Zagotovo pa bodo nadaljevali s projekti, ki so pripravljeni vsaj
v idejni zasnovi. Prav tako ne morejo nič brez podpore države.
Slediti morajo usmeritvam države in Evrope in prepričan je, da
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je tako lahko Šaleška dolina v prihodnosti nek pilotni projekt
zelenega načina ogrevanja.
Mag. Gašper ŠKARJA je dejal, da sta bili prikazani dve konkretni
študiji, in sicer tudi s finančnimi vplivi, ki so kazali na nekajkrat
višjo proizvodno ceno toplotne energije od obstoječe. Pripravili
so tudi dva obsežna projektna predloga za pripravo območnih
načrtov za pravični prehod s pomočjo zunanjih partnerjev.
Povezujejo se, iščejo rešitve. S hitrimi koraki želijo priti najprej
do nekih končnih študij, potem pa kandidirati za sredstva. Te
študije so bile v javnosti že velikokrat predstavljene, zato je
neupravičen očitek, da se s tem vprašanjem še niso ukvarjali.
Glede brezplačnih kuponov je odgovoril, da so bili na voljo samo
za poizvodnjo toplote, odločbo pa je izdal ARSO na podlagi
evropskih odredb do leta 2020, za 2021 pa trenutno še ni nove
odločbe, predvideva pa se, da naj bi bili ti brezplačni kuponi v
višini 14.000. Trend je seveda nenehno zmanjševanje, kar se
bo dogajalo tudi v prihodnje in teh 14.000 se bo v prihodnjih
letih zmanjšalo na nulo. Glede sosežiga je dejal, da se na tem
mestu ne bo opredeljeval, je pa po Evropi sežig odpadkov za
el. energijo znana praksa.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da so obljubili, da bodo pred sejo
pripravili te projekte, tega pa ni bilo. Predstavili so nekaj stvari
na seji v parih stavkih, vendar zanj to ni dovolj. Govorijo pa o
teh stvareh, kot da morajo odkriti toplo vodo. Tehnologije so
znane. Gospodu Vohu je na njegovo pripombo iz klopi odvrnil,
da njemu še marsikaj drugega ni jasno.
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku dejal, da naj potem
predlaga tehnologijo.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da so tehnologije v svetu
znane.
Župan Peter DERMOL mu je odvrnil, da torej lahko predlaga.
Član sveta Matej JENKO je županu dejal, naj mu ne skače v
besedo. Gospodu Žerdinu pa je dejal, da je predstavil že veliko
idej in projektov tukaj, pa se mu med svetniki le posmehujejo.
Naj razmislijo o stvareh, ki jih je že povedal, in če jim je kaka
zanimiva, jim bo z veseljem še več povedal. Ne bo pa svojih
idej dajal zato, da se potem posmehujejo, ker jih je dal on.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je lahko leporečiti, ko pa je
potrebno delati in spraviti v prakso, pa je druga pesem.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za
leto 2020
Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK.
Član sveta Andrej KMETIČ je dejal, da so glede na videno in slišano
res srčni ljudje. Iskreno jim je čestital in zaželel uspešno delo
še naprej.

19. seja Sveta Mestne občine Velenje
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Članica sveta Tjaša ODERLAP je dejala, da so bili v lanskem letu zelo
aktivni. Izpostavila je pomoč v epidemiji, da so se lahko starejši
in bolani zanesli na njih. Zahvalila se je za hitro reagiranje, ko
je bilo potrebno čez noč spremeniti mladinski center v bivališča
starejših oseb. Sama zavod kar podrobno spremlja. Dejala je,
da bodo gospoda Pritržnika kar malo pogrešali, vsaj kar se nje
osebno tiče. Meni, da je pustil zavod v dobrih rokah, njegovih
čevljev pa ne bo lahko obuti.
Član sveta Matej JENKO je čestital za poročilo, za ideje, organizacijo
in realizacijo projektov. Kot dolgoletni prostovoljec je ponosen
tudi na njihove prostovoljce, ki so opravili izjemno delo in upa,
da so jih tudi ustrezno nagradili.
Član sveta Klemen ARLIČ je gospodu Pritržniku iskreno čestital
za vso opravljeno delo. Res je pustil na zavodu neverjeten
pečat in ga odlično vodil. Verjetno ga bodo kar malo pogrešali
in njegov naslednik ne bo imel lahkega dela. Še enkrat mu je
čestital za dosedanje vodenje in mu zaželel uspešno delo na
novem delovnem mestu.
Župan Peter DERMOL je dejal, da so v preteklem letu prostovoljci
opravili veliko in pomembno delo. Morda bi bilo prav še enkrat
povedati njihovo število, pa tudi odgovor tistim, ki širijo govorice,
da gre za neke vrste plačane prostovoljce.
B je dejal, da je bilo v sklopu projekta Naše ulice so prazne,
naša srca ne opravljenih 2779 ur prostovoljnega dela. Vsega
skupaj pa so udarniki MC Velenje opravili preko 4700 ur v letu
2020. Glede sistema nagrajevanj je dejal, da gre za aktivnosti
povezane z Zakonom o prostovoljstvu. Prostovoljci so upravičeni
do dodatka za delovno aktivnost skladno z zakonodajo in tega
ne koristijo vsi, ampak predvsem tisti, ki so brezposelni in jim je
to nek dodatni vir zaslužka. Teba pa je vedeti, da gre tu za nekje
100 EUR na mesec. Kar lepo število prostovoljcev pa je bilo
takih, ki niso upravičeni do tega dodatka. V skupini MC udarnik
je okoli 80 prostovoljcev, z vsemi je tudi podpisana pogodba
o prostovoljnem delu. Njihovo delo je vodeno v koordinaciji s
CSDjem, oddana so tudi mesečna poročila.
Župan Peter DERMOL se je zahvalil za njihovo delo, še posebej
v preteklem letu, ko se je izkazalo, kako srčno mesto smo.
Zagotovo je beseda hvala premalo za vse, kar so naredili.
Potrebno pa se je zahvaliti, kako, bodo še videli. Predvsem
pa je potrebno dati njihovim aktivnostim velik pomen in dati
občankam in občanom občutek, da bodo dobili pomoč, ko jo
potrebujejo. Potrebno se je zavedati, da so med nami ljudje,
ki nimajo mesečnih prihodkov in so pripravljeni pomagati
sočloveku. Opravljeno je bilo izjemno delo, gospodu Pritržniku
pa se je zahvali za njegovo delo in mu zaželel veliko uspeha na
novem delovnem mestu.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

19. seja Sveta Mestne občine Velenje
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K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvedenih aktivnostih za
izboljšanje kakovosti življenja starejših v MO
Velenje za leto 2020
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je bilo na tem področju izvedenih
veliko aktivnosti in je to poročilo še dodatni zagon za prihodnje
aktivnosti, ki jih na tem področju ne bo zmanjkalo. Dejal je še,
da bo naslednja seja za tiste, ki znajo šteti, čez 35 dni, za njih,
ki ne znajo, pa je to 29. junija.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.
Seja se je zaključila ob 11.57.

Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
župan Mestne občine Velenje
Peter Dermol

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

15. junij 2021

stran 15 / Številka 20

1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo Civilna zaščita Mestne občine
Velenje, Franc Špegel in Vlado Vrbič.

veliko novih vprašanj in nedorečenosti. Posebej zahtevno pa
je bilo, ko je bilo potrebno dobesedno čez noč poskrbeti za
varovanje in popolno oskrbo vseh, ki so bili nenapovedano
nastanjeni v karanteno v Hotel Paka. Delo civilne zaščite je
ves čas epidemije teklo gladko in usklajeno. Iz evidenc štaba je
razvidno, da je v času epidemije v aktivnostih povezanih z njo,
sodelovalo 2.142 Velenjčank in Velenjčanov, pripadnikov štaba
Civilne zaščite Mestne občine Velenje, službe za podporo in
drugih sestavov civilne zaščite, zaposlenih v občinski upravi,
Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja, Komunalnem
podjetju Velenje, Podjetju za urejanje prostora, gasilcev ter
prostovoljcev Območnega združenja Rdečega križa, Karitas in
drugih humanitarnih organizacij.
Civilna zaščita Mestne občine Velenje je v letu 2020 razdelila
zaščitno opremo v ocenjeni vrednosti 150.000 evrov. V času
drugega vala epidemije je občina v sodelovanju s Civilno zaščito
Mestne občine Velenje za občanke in občane Mestne občine
Velenje uredila dostavo brezplačnega toplega obroka na dom,
in sicer za starostnike, gibalno ovirane, osebe v karanteni, ki
nimajo možnosti, da bi jim svojci pomagali, in tiste, ki si v tem
zahtevnem obdobju zaradi socialne stiske ne morejo skuhati ali
privoščiti toplega obroka.

Civilna zaščita Mestne občine Velenje
Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in vključen
v sistem nacionalne varnosti. Organiziran je kot enoten in
celovit sistem, v katerem se povezujejo vse reševalne službe
in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje.
Glavnina delovanja je na lokalni ravni, saj občina ureja in izvaja
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira
in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju. Za
opravljanje nalog zaščite in reševanja v MOV so organizirane
naslednje enote in službe CZ: enote za prvo pomoč, službe za
vzdrževanje in uporabo zaklonišč, službe za podporo. Vodenje
sil za zaščito in reševanje na nivoju občine opravlja poveljnik
Civilne zaščite MOV, ki je za svoje delo odgovoren županu.
V zadnjih letih je bil sistem reorganiziran v skladu z glavnim
vodilom, ki je prostovoljnost vseh pripadnikov in njihova
pripravljenost sodelovanja v tem sistemu. Zelo pomemben je
neposredni stik občinskega štaba civilne zaščite z občani, zato
bodo tudi v bodoče obdržali sektorske štabe ter poverjenike po
vseh krajih občine.
Razglasitev epidemije marca lani je pomenila aktivacijo štaba
civilne zaščite ter načrta zaščite in reševanja. Poveljnik štaba
je sprejel sklep o aktiviranju občinskega načrta zaščite in
reševanja, štab pa še dodaten sklep, s katerim je bilo v skladu z
usmeritvami regijskega štaba, da naj štab zaradi zagotavljanja
varnosti članov ne deluje v enem prostoru, določeno, da bo
štab deloval v operativni zasedbi. V času trajanja epidemije je
štab sprejemal pomembne odločitve, poveljnik pa je izdajal vse
potrebne odredbe. Ves čas izrednih razmer je civilna zaščita
skrbela za ustrezne delovodnike, vzpostavila je vse dežurne
kontaktne številke ter kontaktni elektronski naslov, ki so bili na
voljo občankam in občanom, prav tako pa je preko njih tekla redna
vsakodnevna komunikacija z regijskim štabom. Štab velenjske
civilne zaščite je bil ves čas v stiku tudi z javno gasilsko službo,
Zdravstvenim domom Velenje, Policijsko postajo Velenje ter
Medobčinsko inšpekcijo, redarstvom in varstvom okolja. V času
epidemije je velenjski štab civilne zaščite nekajkrat vpoklical tudi
pripadnike službe za podporo, zaposlene v občinski upravi, ki
so pomagali pri razdeljevanju zaščitne opreme, označevanju in
zapiranju javnih površin (otroška in športna igrišča, klopi, igrala),
prevozu posteljnine v čistilnico in podobnem. Največ dela in
največ klicev zaskrbljenih občanov je bilo po vsaki novi uredbi
vlade ter po vladnih tiskovnih konferencah, ko se je pojavljalo

Franc Špegel
Franc Špegel je lani obeležil 50 let prostovoljskih aktivnosti.
V Mestni občini Velenje je aktiven, odkar je bila Vinska Gora
priključena Velenju. Ob obletnici je letos izdal tudi knjigo
50 let prostovoljstva, v kateri z različnimi sodelavci opisuje
pomembnost prostovoljstva v naši družbi. Pravi, da kar ni
zapisano, se ni nikoli zgodilo. Njegove prve aktivnosti so
bile v mladinski organizaciji, kjer je bil športni referent. Bil je
soustanovitelj TVD Partizan Vinska Gora in njegov predsednik
šest let. Takrat je bila Vinska Gora najboljša manjša krajevna
skupnost v športni rekreaciji v Sloveniji.
V prvem mandatu predsedovanja Krajevni skupnosti Vinska
Gora je njegov največji uspeh izgradnja Večnamenskega
doma. Bil je tudi predsednik gradbenega odbora. Želel je, da
bi se v domu vedno kaj dogajalo, zato je s svojimi somišljeniki
ustanovil Turistično društvo Vinska Gora. Predsedoval mu
je več mandatov. S prireditvami, kot so Video meh, Poglej in
zadeni, Slovenska polka in valček ter številne druge, je Vinska
Gora postala prepoznavna po vsej Sloveniji in tudi v zamejstvu.
Zaradi ljubezni do svojega rodnega kraja je želel obiskovalcem
ponuditi vedno nekaj več, zato so člani društva in turistični
ponudniki v kraju, pod njegovim vodstvom, obnovili turistične
in kulturne znamenitosti in pripravili bogat program ogledov
naravnih, kulturnih in turističnih znamenitosti v celotnem kraju.
Dva mandata je bil član Sveta Mestne občine Velenje, vseskozi
pa je član v komisijah in odborih.
Pred trinajstimi leti je postal predsednik Turistične zveze
Velenje. Predsedoval ji je 10 let. S povezovanjem aktivnosti
društev v zvezi je zveza postala zelo aktivna, tudi z veliko
pomočjo in podporo Mestne občine Velenje. Uspelo mu je
prepričati vodstvo Mestne občine Velenje, kakšen pomen ima
pogodbena zaposlitev strokovne sodelavke, ki je sedaj v pomoč
turističnim društvom in zvezi sami. Zavzema se, da se v delo
v turizem vključuje vse več mladih. Vsa leta si prizadeva za
tesnejše sodelovanje med društvi. Zato je s somišljeniki pred
petimi leti ustanovil Regijsko turistično zvezo SAŠKA. V njo so
vključena društva iz Koroške, Šaleške, obeh Savinjskih dolin
ter društva iz okolice Celja in Kozjanskega, skupaj več kot 60
turističnih društev in turističnih zvez. Regijska turistična zveza
SAŠKA in delovanje Turistične zveze Velenje predstavljata pri
Turistični zvezi Slovenije vzorčni primer oziroma primer dobre
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SKLEP

o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v
letu 2021
I.
Mestna občina Velenje v letu 2021, ob prazniku občine,
podeljuje naslednja priznanja:

19. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran 16 / Številka 20

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

prakse. Ostale regijske turistične zveze in turistične zveze se
ustanavljajo in delujejo po njegovem modelu.
Franc Špegel je že tretji mandat aktiven v upravnem odboru
Turistične zveze Slovenije. Kot član predsedstva Turistične
zveze Slovenije zelo uspešno vodi Svet za razvoj turistične
društvene organizacije.
Po dveh mandatih na mestu podpredsednika je v lanskem
letu prevzel predsedovanje Društva revmatikov Slovenije. S
svojimi aktivnostmi je pripomogel, da imajo lahko revmatiki
v tem društvu številne aktivnosti, ki pripomorejo k boljšemu
počutju bolnikov s to boleznijo. Prek aplikacije zoom izvajajo
tudi vsakodnevno telovadbo, ki jo je organiziral prav Franc.
Napisal je tudi več knjig. Knjiga Abraham, me sprejmeš v svojo
družbo je izšla ob njegovem abrahamu, knjiga Nimam cajta pa
je bila izdana ob njegovi 60-letnici. V njej so opisane aktivnosti
upokojencev iz naše doline. V letu 2021 je predstavil še knjigo
50 let prostovoljstva v Vinski Gori.
Prejel je veliko priznanj: plaketo Občine Žalec, grba Krajevne
skupnosti Vinska Gora, priznanje Državnega sveta za naj
prostovoljca. Na področju turizma v Sloveniji je prejel najvišje
državno priznanje na področju turizma ter mnogo drugih prizna
nj.

Vlado Vrbič
Vlado Vrbič se je rodil 11. septembra 1955 v Šoštanju. Otroška
leta je preživel v Šoštanju, kasneje pa se je z družino preselil
v Velenje. Po končani osnovni šoli se je vpisal na pedagoško
gimnazijo v Celje, da bi postal učitelj matematike. Vendar se s
profesorjem glasbe nista ujela, zato se je po končanem drugem
letniku prepisal na Gimnazijo Velenje. Diplomiral je iz sociologije
na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo
v Ljubljani. Po končanem študiju je bil krajši čas zaposlen v
Zdravstvenem domu Velenje in za tem še v Gorenju. Že zgodaj
je postal družbeno aktiven, ali morda bolj radoveden, in se je
preskušal na marsikaterem področju. V študentskih letih je bil
aktiven študent tudi znotraj Šaleškega študentskega kluba, kjer
je bil urednik glasila R.I.T. — racionalno izbrane teme (izdanih
je bilo skupno pet letnikov glasila). V času študija je bil kot
predstavnik študentov član občinskega sveta, nekaj časa je bil
tudi predsednik aktiva ZK pri ŠŠK. Bil je tudi član Mladinske
teritorialne enote pri Občinskem štabu teritorialne obrambe
Velenje. Ves čas pa ga je vleklo v kulturo in tako je leta 1988
izkoristil priložnost in se prijavil na mesto direktorja Kulturnega
centra Ivana Napotnika Velenje ter uspel. Po reorganizaciji KC
v letu 2004 je postal direktor Knjižnice Velenje, ki je nekaj časa
združevala knjižnično in prireditveno dejavnost, po izločitvi
dejavnosti galerije in prireditev v samostojni javni zavod Festival
Velenje v letu 2008 pa je ostal direktor Knjižnice Velenje do
zaključka mandata v aprilu 2021, skupaj je torej »direktoroval«
v kulturi kar 33 let.
V vseh teh letih se je posvečal različnim področjem delovanja
na področju kulture, tako v službenem kot tudi prostem času,
saj nikoli ni ločeval med službenim in privatnim, ko pa je bilo
vse na nek način povezano s kulturo, torej z njegovo službo.
Ena najprepoznavnejših kulturno-zabavnih aktivnosti, ki je lani
praznovala že svoj trideseti rojstni dan, pa je Pikin festival. Kot
takratni direktor je Vlado Vrbič z odprtimi rokami sprejel predlog
o Pikinem dnevu, ki je skozi leta rasel v največji otroški festival v
Sloveniji. Leta 1995 je Vlado Vrbič v Stockholm odnesel plaketo
Pikine ambasadorke, avtorici zgodb Astrid Lindgren. Kasneje je
vlogo organizatorja sicer prevzel javni zavod Festival Velenje,
Knjižnica Velenje vse do danes redno sodeluje pri aktivnostih.
V času skupnega dela z Marjanom Marinškom je spoznal tudi
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veliko vrednost zbirke prvih beril, ki jih je Marjan dolgo in vestno
zbiral tako rekoč po vsem svetu. Po njegovi smrti si je prizadeval,
da bi ta neprecenljiva zbirka našla svoje mesto nekje, kjer bi bila
na vpogled širši javnosti. Po daljšem dogovarjanju med dediči
in MOV naposled le prišlo do dogovora in občina je odkupila
zbirko ter jo predala Knjižnici Velenje v upravljanje.
V okviru založniške dejavnosti so pod njegovim vodstvom izdali
kar šestnajst knjig Šaleških razgledov in več manjših publikacij.
V skrbi za ohranitev kulturne dediščine pa je med drugim
vodil obnovo Šaleškega gradu, zaključna dela na Kavčnikovi
domačiji in na Velenjskem gradu, skrbel pa je tudi za obeležitev
obletnic velikih dogodkov, pomembnih za dolino in domovino.
Vodil, pripravil scenarij in režiral je dve republiški proslavi, in
sicer ob petdeseti obletnici zmage nad fašizmom v Topolšici
in vseslovensko proslavo Severovzhodna Slovenija v boju
za svobodo ob velenjskem jezeru, ki je bila neverjetno dobro
obiskana. Za organizacijo obeh je od ZZB za vrednote NOB
prejel srebrno plaketo. Vlado Vrbič je že več let urednik glasila
Medobčinske organizacije ZZB - Šaleški upornik.
Največ energije in svojega časa pa je Vlado Vrbič nedvomno
posvetil raziskovanju življenja in dela Karla Destovnika Kajuha.
Lani je uspel dokončati in izdati roman Prestreljene sanje.
Vendar njegovo zanimanje za Kajuha še ni končano, saj danes
še vedno vneto zbira nove informacije in podatke, s katerimi
namerava prihodnje leto popestriti praznovanje ob stoletnici
njegovega rojstva.

2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo Lirikonfest, MAX klub Velenje
in Radio klub Hinko Košir.
Lirikonfest
Lirikonfest Velenje, ki bo letos potekal že dvajsetič, je tradicionalni
celoletni literarni festival lirične umetnosti 21. stoletja z
osrednjim programom književnega srečanja z mednarodnimi
gosti v Velenju, ki poteka zadnji teden v maju ali v prvi polovici
junija. Od leta 2002 ga organizirata Ustanova Velenjska knjižna
fundacija in književna asociacija Velenika v sodelovanju s
slovenskimi in tujimi partnerji. Pobudnik ustanovitve ter večletni
programski in organizacijski vodja festivala je književnik Ivo
Stropnik.
Lirikonfest Velenje je vpet v predstavitve in popularizacijo
umetniške literature 21. st., njenih ustvarjalcev, prevajalcev,
mednarodnih posrednikov slovenske poezije/literature in jezika
drugim narodom, organizatorjev, urednikov idr. poznavalcev
slovenske, evropske in svetovne književnosti; vzpostavlja
in širi mednarodna književna sodelovanja, zlasti z izvirno in
prevedeno poezijo 21. st. ter s premišljevanji o spoznavni,
povezovalni in kritični vlogi literature v evropski družbi in širše.
Lirikonfestova književna omizja so zasnovana konceptualno:
refleksivno, esejistično, potopisno …; z debatami na evropsko
aktualne književne teme.
Lirikonfest Velenje združuje večletne književne projekte
(vzpostavljene v Velenju v letih od 2002 in 2020), ki v
osrednjem festivalnem programu vsakoletno v živo predstavijo
(okv. simbolično) 2 x 21 evropskih idr. ustvarjalcev, prevajalcev,
mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev novejše evropske/
svetovne umetniške literature.
Celoletni program mednarodnega Lirikonfesta Velenje obsega
21 produkcij, s katerimi se (z izvirnimi in prevodnimi revijalnimi
objavami v mednarodni festivalni antologiji Rp. Lirikon21, na
festivalnih branjih, literarnih omizjih, rezidenčnih ustvarjalnih
bivanjih idr. dogodkih) letno sreča ok. sto tujih in slovenskih
književnih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov
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idr. poznavalcev umetniške literature 21. stoletja.
K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavljajoči
se evropski književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti,
uredniki, filozofi, esteti, mednarodni literarni posredniki idr.
poznavalci ter spremljevalci izvirnega in prevodnega leposlovja
(zlasti poezije 21. stoletja; od 2017 programsko pridruženo tudi
izvirnega slovenskega potopisa).
Lirikonfestove prireditve so odprte za javnost in z literarnimi
abonmaji (programskimi cikli) Požiram knjige (za odrasle in
starejšo mladino), Čokolada s knjigo (za otroke in mlajšo
mladino) ter Velenjska potopisna pomlad/Krilata želva
pripoveduje (izbrani slovenski potopisi) vključujejo program
razvijanja bralne kulture.
Lirikonfest Velenje zajema tako rekoč vse kroge, iz katerih se
slovenska književnost širi med bralce: najmlajšim predstavlja
mladinsko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi mlajši
književni ustvarjalci; predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih
slovenskih in tujih književnikov; na okroglih mizah/književnih
omizjih odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski
in evropski književnosti idr.; vključuje lastno književno-revijalno
in leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno kulturo; nudi
paleto literarnih prireditev ter izkazuje mednarodno književno
sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji
oz. predstavitvami v tujini.

njem nastopala zveneča imena svetovnega formata ter se kalili
in prekalili mnogi uspešni, mednarodno uveljavljeni glasbeniki
(mdr. Jure Pukl, Robert Jukič, Miha Koren, Vid Jamnik). Kot
organizator različnih dogodkov in vsebin se ni zapiral le v
lastne prostore, ampak je svoje dogodke umeščal tudi na
druga prizorišča v mestu (Rdeča dvorana, Dom kulture Velenje,
Galerija Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje,
Velenjski grad, mestno središče ...) ter se projektno povezoval
s številnimi drugimi subjekti (podjetji, društvi in klubi, javnimi
zavodi, občinsko upravo, posamezniki).
V zadnjem desetletju je bil tudi pobudnik in soorganizator drugih
festivalov in prireditev (med drugim MozzaJik jazz festival in
Festival Big bandov), ki so se v pretežni meri odvili na Odru pod
magnolijami ob osrednjem velenjskem kulturnem hramu.
V celotnem obdobju delovanja je gonilna ustvarjalna sila in
ključni usmerjevalec dogodkov Max kluba Marko Kolšek, živa
velenjska urbana legenda, v mestu in po svetu znan kot Max.
S svojo širino, hudomušnostjo, inovativnostjo, družabnostjo,
dobro voljo, smehom in tudi energično jezo je v vseh obdobjih
v institucijo Max kluba in v Velenje vnašal komponento
družbenega, kulturološkega in mestotvornega, danes pa
izkušnje in pomen Maxa za Velenje prenaša — posebej na
jazzovskem področju — na mlajše velenjske organizatorje in
kreatorje glasbene scene.

MAX klub Velenje
V prelomnem letu 1991 je v pritličnih prostorih Rdeče dvorane v
Velenju na stežaj vrata odprl Max klub. Letos tako minevajo tri
desetletja delovanja lokala, ki je močno zaznamoval družabno,
družbeno in kulturno življenje Velenja. Max klub pa ni (bil) samo
lokal (v več obdobjih edini v mestu), ki je omogočal družabnost
in kvalitetno glasbeno ponudbo v večernih in nočnih urah
mnogim generacijam ožje in širše okolice Velenja. Marsikdaj
je v mesto privabil obiskovalce tudi iz bolj oddaljenih krajev, iz
prestolnice in tujine. V treh desetletjih obstoja se je iz lokala
preobrazil v mnogo več, v organizatorja velikih koncertov
(Maximalni žuri), organizatorja izletov na koncerte doma in po
svetu, ponudnika plesišča, vzpostavitelja koncertnega odra in
trajnostnega koncepta segmentiranja koncertnega programa.
V posameznih obdobjih je odigral ključno vlogo pri konsolidaciji
posameznih glasbenih scen v Velenju. V njem se je zagotovo
odvrtelo in odbleščalo pet milijonov ton rocka in popa in drugih
derivatov elektrike.
Skozi desetletja se je koncept Max kluba zaradi širših sprememb
v družbi in družabnih navadah dopolnjeval in posodabljal.
Prostor je zaradi zahtevanih programskih premikov doživljal
posodobitve, vzpostavil se je stalni koncertni oder, zaživela je
terasa pred klubom.
Vseskozi je Max klub stičišče mnogih neformalnih in formalnih
»združenj«, ki imajo v lokalnem okolju pomembno vlogo.
V njem so se po nenapisanem pravilu zaključevala mnoga
organizirana dogajanja v mestu; posebej pomembna je njegova
prizadevnost pri organizaciji spremljanja športnih televizijskih
prenosov: vzgajal je organizirano športno navijaštvo in bil
prizorišče spremljanja in proslavljanja pomembnih lokalnih in
nacionalnih športnih uspehov.
Še posebno ustvarjalno programsko in izobraževalno vlogo
Max klub še vedno izvaja in usmerja na področju jazza. Z
organizacijo jazz koncertov, jazz klinike in jazz festivalov je
v Velenje pripeljal mnoge vrhunske jazzovske glasbenike in
mentorje ter s tem postopoma in vztrajno zgradil vlogo Velenja
kot enega najpomembnejših jazzovskih središč v Sloveniji in
širše. Max klub je znan tudi izven nacionalnih meja, saj so v

Radio klub Hinko Košir
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je skupina elektrikarjev
v Termoelektrarni Velenje, ki jo je zanimala radiotehnika,
ustanovila radioklub. Ustanovni občni zbor je bil 27. avgusta
1950. Prva redna skupščina je bila 4. januarja 1951. Izvoljen je bil
predsednik Adolf Ošlovnik, tajnik je postal Hinko Košir, blagajno
je prevzel Jože Kramar. Po ustanovitvi so pričeli z osnovnim
A tečajem radiotehnike. Izdelali so prvih šest detektorskih
sprejemnikov in pet enocevnih radijskih sprejemnikov. Pozneje
je bil izdelan kratkovalovni oddajnik moči 40 W in predelan star
vojaški sprejemnik. Pri organizaciji primopredajne sekcije in
operatorskega tečaja sta nudila pomoč takratni sekretar ZRS
Oto Hudeček YU3AB in Ivan Mihev YU3FS. Po opravljenih
operatorskih izpitih se je klub oglasil na kratkovalovnih
frekvencah pod znakom YU3EKL, ki se je primopredajna
sekcija aktivno vključila v delo leta 1963. Klub se je večkrat
selil, sedaj ima prostore na Kopališki 3. Radioklub je v začetku
deloval v okviru ljudske tehnike, pozneje pa v zvezi organizacij
za tehnično kulturo občine Velenje, ki pa je leta 1992 ugasnila.
Sedaj deluje klub samostojno. Velika izguba za radioklub je
bila leta 1960 prerana smrt Hinka Koširja, po katerem si je klub
nadel ime.
Leta 1964 je bila izdelana prva UKV postaja AOIO. V letu 1970
je radioklub dobil prvo profesionalno kratkovalovno postajo
TRIO TS 5 10. Klub je začel pridobivati mlade člane, s tem
se razmahnilo konstruktorstvo in operaterstvo, člani so si sami
zgradili prve UKV primopredajnike. Počasi se je klub opremil
s kvalitetnimi postajami, s tem se je klub aktivno udeleževal
domačih in mednarodnih tekmovanj. V 80. letih prejšnjega
stoletja so se pojavili računalniki. Članstvo je stalno nihalo: od
začetnih 17 članov do več kot 100 članov v 80. letih, danes pa
ima klub 30 članov.
V tekmovalnem delu je radioklub dosegal vidne rezultate tako
na domačih kot tujih tekmovanjih. Police v klubskih prostorih
krasijo številni pokali in diplome: pokali s tekmovanja »Pohorje
memorial«, trije pokali za osvojena druga mesta v mednarodnem
UHF tekmovanju, pokali Zveze radioamaterjev in uvrstitve med
prvim in petim mestom. Leta 1980 je bilo v Rdeči dvorani v Velenju
enotedensko zvezno srečanje radioamaterjev Jugoslavije,
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za kar je klub prejel bronasto plaketo Nikole Tesla in srebrno
mačko Zveze radioamaterjev Slovenije. Za rezultate dela je
leta 1986 občina Velenje klubu dodelila Kajuhovo nagrado ter
Inovator za izdelavo specialne kratkovalovne antene. V letih
1976, 1987 in 1990 so bili velenjski radioamaterji zaključnega
dela tekmovanja »Pohorje memorial«. Ob praznovanju 55letnice je radioklub prejel zlato priznanje ZRS.
Ob poplavah v Savinjski in Šaleški dolini v letu 1990 se je
radioklub angažiral pri vzpostavljanju radijskih zvez in z oskrbo
električne energije s pomočjo agregatov na posameznih
odmaknjenih kmetijah v času, ko ni bilo na voljo električne
energije. Velenjski radioamaterji so bili aktivno udeleženi z vso
razpoložljivo tehniko v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, po
vojni pa so pomagali pri problematiki beguncev v času vojn na
Balkanu.
Po osamosvojitvi Slovenije je radioklub dobi nov klicni znak
S59EKL in klicni znak S59K, ki ga uporabljajo za tekmovanja.
Za UKV tekmovanje so pridobili tekmovalno lokacijo na Golteh,
v katero so postavili radioamaterski repetitor, ki deluje in
digitalnem sistemu. V prostorih radiokluba je v obratovanju 24
ur dnevno radijska postaja, ki jo člani kluba lahko upravljajo
prek interneta. To komunikacijo so opravili člani kluba z lastnim
znanjem.
II.
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete v skladu
z Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje. Prejemniki
priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

2. BARBARA VALERIJA TORI
3. MAX KLUB VELENJE
4. UDARNIK MC VELENJE
5. RADIO KLUB HINKO KOŠIR
6. ŠALEŠKO LITERARNO DRUŠTVO HOTENJA
7. MILAN KOREN
8. ŽUPNIJA VELENJE SV. MARTIN
9. JANJA REDNJAK
10. BORIS NIEGELHELL
Na seji, na kateri so člani Komisije za priznanja glasovali o
podelitvi priznanj (3. junij 2021), so bili prisotni:
Aleksandra Vasiljević (predsednica), mag. Dragica Povh
(članica), Franc Kos (član), Drago Kolar (član),
Andrej Kmetič (član) in Teja Strgar (članica). Marija Plazar
(članica) se je opravičila.
Člani komisije so o vseh predlogih za priznanja (grb, plaketa)
glasovali in odločili, kot je razvidno iz sklepa.
Obrazložitve v sklepu so zapisane tako, kot so jih poslali
predlagatelji pobud, s tem da so nekatere skrajšane.
Velenje, 4. junij 2021

Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
mag. Saša Sevčnikar, l.r.
vodja Kabineta župana

Številka: 032-10-0001/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

Obrazložitev:
V predpisanem roku je na komisijo prispelo 22 pobud za
podelitev priznanj (vse pravočasno, ena pobuda dvakrat, tri so
bile pobude za priznanje župana).
Za GRB MO VELENJE so prispele naslednje pobude, in sicer:
1. LIRIKONFEST (ali plaketa)
2. CIVILNA ZAŠČITA MOV
3. FRANC ŠPEGEL
4. FRANC VEDENIK
5. VLADO VRBIČ
6. JANKO REZAR
7. RUDI ŽEVART
8. KATA LAŠTRO
Za PLAKETO MO VELENJE so prispele naslednje pobude, in
sicer:
1. MČ LEVI BREZ VZHOD
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Komisija za priznanja:
Na podlagi 72. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo
in 7/2017) Komisija za priznanja predlaga svetu, da ta sklep sprejeme.

predsednica komisije
Aleksandra VASILJEVIĆ, l.r.

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

15. junij 2021

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 25. člena Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18)
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo in št. 17/19), na _____ seji, dne _____________
sprejel naslednji

SKLEP

o določitvi nižjega normativa v oddelku
enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto
2020/2021
1. člen
V šolskem letu 2020/2021 se določi v oddelku enote Cirkovce
Vrtca Velenje dnevni program – kombinirani oddelek od 1
do 6 let, z nižjim normativom števila otrok, kot je zakonsko
predvideno. V oddelek enote Cirkovce Vrtca Velenje je lahko v
šolskem letu 2021/2022 vključenih najmanj 8 otrok.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, nižji normativ pa velja za šolsko leto
2021/2022.
Številka: 4505-0001/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

Obrazložitev
1. PRAVNA PODLAGA:
Na podlagi petega odstavka 25. člena Pravilnika o normativih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št.
27/14, 47/17 in 43/18 - v nadaljevanju: Pravilnik) lahko Svet
Mestne občine Velenje kot pristojni organ lokalne skupnosti,
ki je ustanoviteljica vrtca, določi nižji normativ števila otrok v
posameznem oddelku, kot je določeno v drugem, tretjem in
četrtem odstavku 25. člena Pravilnika.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
V dnevni program kombiniranega oddelka v enoti Cirkovce, ki bo
v prihodnjem šolskem letu prvič dnevni in ne več poldnevni, kot
do sedaj, saj so starši izrazili potrebo po tovrstnem programu, je
do sedaj za šolsko leto 2021/2022 vpisanih 8 otrok (1 otrok 2016
letnik, 1 otrok 2017 letnik, 2 otroka 2018 letnik, 3 otroci 2019
letnik in 1 otrok 2020 letnik), kar po četrtem odstavku 25. člena
Pravilnika pomeni premalo, da bi dosegli zakonsko predpisan
normativ za oblikovanje oddelka. Na podlagi prvega in četrtega
odstavka 25. člena Pravilnika, je za oblikovanje oddelkov kot je
v Cirkovcah predpisan starostno kombiniran oddelek.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Na podlagi 24. člena Pravilnika je določeno, da vrsto in število
oddelkov, ter število otrok v oddelku, določi vrtec v soglasju z
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lokalno skupnostjo, ustanoviteljico vrtca. Oddelki se oblikujejo
pred začetkom šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju
oddelkov se šteje, da sodijo v oddelke prvega starostnega
obdobja otroci v starosti od enega (najmanj 11 mesecev) do
treh let in drugega starostnega obdobja otroci od treh let pa do
vstopa v šolo. Za šolsko leto 2021/2022 je za Cirkovce vpisanih
8 otrok, kar po 25. členu Pravilnika pomeni, da se uporablja
normativ za starostno kombiniran oddelek (najmanj 10 in
največ 17 otrok) in predstavlja, da po normativu manjkata še
2 otroka. Pri določanju števila otrok v oddelku se na podlagi
24. člena Pravilnika upošteva tudi igralna površina na otroka,
ki je določena v pravilniku, s katerim se ureja prostor in oprema
vrtca in se tako za Cirkovce upošteva prostorski normativ za 10
otrok. Ustanoviteljica vrtca je dolžna pri svojih odločitvah glede
delovanja vrtca upoštevati predpisano zakonodajo.
4. NAČELA:
Na Mestno občino Velenje kot ustanoviteljico Vrtca Velenje,
so se v imenu staršev predšolskih otrok, članov Sveta KS
Cirkovce in krajanov Cirkovc, obrnili s prošnjo, da enota vrtca
v KS Cirkovce tudi v prihodnje deluje v njihovem kraju z željo
glede na potrebe staršev za dnevni program in ne poldnevni,
kot je bilo to do sedaj, saj so zaradi današnjega tempa življenja
vse več od doma. Z veseljem ugotavljajo, da se število
otrok bistveno ne zmanjšuje, čeprav jih še vedno ni dovolj
za zakonsko predpisan normativ za oddelek vrtca. V dopisu
navajajo, da imajo njihovi predšolski otroci v vrtcu Cirkovce
enake oziroma boljše razvojne možnosti kot njihovi sovrstniki
v urbanem naselju, predvsem zaradi okolja kjer živijo. Otroci
lahko zelo veliko časa preživijo v naravi, manjša skupina otrok
pa v času Covid-19 dodatno zmanjša možnost okužbe.
Krajani Cirkovc so s pomočjo Mestne občine Velenje v letu
2013 poskrbeli za obnovo prostorov podružnične šole in enote
vrtca. V letu 2018 je POŠ Cirkovce začasno zaprla svoje
prostore, vendar je vrtec kljub temu še vedno deloval. Mestna
občina Velenje je v tem času sanirala sanitarije, zamenjala
talne obloge in prenovila stene, v dogovoru je tudi zamenjava
toplote črpalke. Krajani pravijo, da predstavlja vrtec, odkar
je šola začasno zaprta, srce kraja, kar jim daje tudi občutek
medgeneracijske povezanosti med krajani in s tem energijo
in moč za premagovanje tegob sodobnega časa. Z izgubo
enote vrtca bi marsikateri otrok ostal doma in bi bil prikrajšan
potrebnega razvojnega programa in družbe sovrstnikov.
5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Finančni izračun za enoto Cirkovce je pripravljen ob naslednjih
osnovah:
- ekonomska cena kombiniranega oddelka (1-6) je 367,02
EUR
- brez hrane 336,99 EUR
- najvišje dopustno število otrok v oddelku je 10 (prostorski
normativ)
- razmerje med plačili staršev in razliko do polne subvencije, ki
jo prejema Vrtec Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za
enoto Cirkovce je februarja 2021 20,50 % : 79,50 % (povprečje
februar za celoten vrtec starši : Mestna občina Velenje : 27,30
% : 72,70 %).
V primeru oddelka v Cirkovcah to pomeni, da je prihodek
vrtca ob predpostavki, da oddelek obiskuje vsak dan 10 otrok
3.670,20 EUR mesečno, od tega prispevek proračuna MOV
2.917,80 EUR.
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Predpostavka, da bo jeseni v enoto Cirkovce vpisanih 8 otrok:
Za 2 otroka (razlika do normativa 10 otrok) je prispevek proračuna
673,98 EUR mesečno, prispevek za 8 otrok, ki obiskujejo vrtec
2.334,24 EUR mesečno (ob upoštevanju sedanjega razmerja
med plačili staršev in Mestne občine Velenje).
To pomeni, da bo Mestna občina Velenje prispevala za oddelek
v Cirkovcah mesečno 3.008,22 EUR oz. približno 36.098,64
EUR na letni ravni.
Za dnevni oddelek v enoti Cirkovce, bo potrebno v tej enoti
zaposliti tako vzgojiteljico kot pomočnico vzgojiteljice.
Mesečni strošek za obe bo znašal približno 4.015,00 EUR
(plača s prispevki približno 3.639,00 EUR, prehrana 151,00
EUR, prevoz na delo 68,00 EUR mesečni znesek regresa
za letni dopust 157,00 EUR). To pomeni, da bo potrebno del
stroškov za kader in celoten del materialnih stroškov pokriti s
prihodki ostalih enot.

Predlagatelj: ŽUPAN		

Tudi v preteklih štirinajstih šolskih letih, ko je bilo vpisanih v enoto
oddelka Cirkovce 10 otrok v šolskem letu 2007/2008, 9 otrok v
šolskem letu 2008/2009, 7 otrok v šolskem letu 2009/2010, 6
(kasneje 9) otrok v šolskem letu 2010/2011, 8 otrok v šolskem
letu 2011/2012, 7 otrok v šolskem letu 2012/2013 in tudi 7 otrok
v šolskem letu 2013/2014, 6 otrok v šolskem letu 2014/2015
(kasneje 8), 8 otrok v šolskem letu 2015/2016 (kasneje 9), 6
otrok (kasneje 8) v šolskem letu 2016/2017, 6 otrok (kasneje
10) v šolskem letu 2017/2018, 5 otrok (kasneje 9 otrok in
nazadnje 8 otrok) v šolskem letu 2018/2019, v šolskem letu
2019/2020 najprej 5 otrok (kasneje 8 otrok), ter v šolskem letu
2020/2021 najprej 5 otrok (kasneje 6 otrok) so se starši in KS
Cirkovce obrnili na ustanoviteljico vrtca Mestno občino Velenje
s podobno prošnjo za obstoj oddelka, na podlagi katere je Svet
Mestne občine Velenje s sklepom sprejel znižanje normativa za
enoto Cirkovce Vrtca Velenje.

I.
Za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023 se določi v Vrtcu Velenje
uporaba manjše notranje igralne površine na otroka, kot je
zakonsko določeno v 19. členu Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016
in 20/17), ter v 3. členu Pravilnika o spremembah Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca (Uradni list RS, št. 20/17).

Predlagamo, da se glede na potrebe in razmere v KS Cirkovce
tudi v prihodnjem šolskem letu 2021/2022 uporabi zakonska
možnost določitve nižjega normativa števila otrok v oddelku in
se za enoto Cirkovce Vrtca Velenje sprejme predlagani sklep,
da je lahko v dnevni oddelek v Cirkovcah vključenih najmanj
8 otrok. Predlagan sklep se začne uporabljati s pričetkom
šolskega leta 2021/2022.

Številka: 4505-0001/2021-530
Datum:

V Velenju, 1. 6. 2021
Pripravila:
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r.
višja svetovalka I. za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

		
		

Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu Mestne
občine Velenje, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

19. seja Sveta Mestne občine Velenje

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00,
75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016 in 20/17), 22. člena Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10, 47/13) in 3. člena Pravilnika
o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 20/17), ter 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na
svoji ____ seji, dne ___________ sprejel naslednji

SKLEP

o uporabi manjše notranje igralne površine na
otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2021/2022
in 2022/2023

II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne ob izdanem
soglasju ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje,
od 1. septembra 2021 dalje za dve šolski leti.

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNA PODLAGA:
Na podlagi 3. člena Pravilnika o spremembah Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca (Uradni list RS, št. 20/17 – v nadaljevanju Pravilnik o
spremembah), sprejetega 21. 4. 2017, ki določa odstopanje
od normativa predpisane igralne površine na otroka, ter 19.
člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05,
33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016 in 20/17 – v nadaljevanju:
Pravilnik), lahko Svet Mestne občine Velenje kot pristojni organ
lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca določi uporabo manjše
notranje igralne površine na otroka, kot to določa 19. člen
Pravilnika.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Mestna občina Velenje ugotavlja, da je za šolsko leto 2021/2022
v Vrtcu Velenje dejanska povprečna igralna površina na otroka
3,5 m2 (v nekaterih starostnih skupinah je tudi manjša od 3 m2),
zaradi česar je v skladu z 19. členom Pravilnika in s 3. členom
Pravilnika o spremembah potrebno sprejeti sklep o uporabi
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manjše notranje igralne površine na otroka. Na podlagi drugega
odstavka 68. člena Pravilnika je bilo določeno, da bi morali vrtci
zagotoviti najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka
najkasneje do 1. septembra 2010. Prehodna določba 68. člena
Pravilnika je s 1. septembrom 2010 prenehala veljati, zato je bilo
potrebno za izjeme, ko vrtec ni mogel zagotoviti notranje igralne
površine na podlagi 19. člena Pravilnika, določiti nov prehodni
režim – najprej 10. člen novele Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10,
47/13 – v nadaljevanju: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah),
ki je določal prehodni režim do 1. septembra 2013 in nato 22.
člen novele Pravilnika o spremembah in dopolnitvah, ki je bil
sprejet 31. 5. 2013 in spremenil besedilo 10. člena tako, da je
določal odstopanje od normativa najdlje do 1. septembra 2017,
ter 3. člen Pravilnika o spremembah, ki je bil sprejet 21. 4. 2017
in spremenil besedilo 22. člena tako, da je določil odstopanje
od normativa najdlje do 1. 9. 2023. Prav tako 3. člen Pravilnika
o spremembah določa, da za vrtce, ki zaradi zagotovitve
notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ne
bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko ustanovitelj sprejme
sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3
m2 na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 na
otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75
m2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v
šolo. K sklepu si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega
za področje predšolske vzgoje. Soglasje ministra, velja za dve
šolski leti. Zadnje soglasje ministra smo pridobili z dnem 3. 7.
2019 in velja do 31. 8. 2021, zato je zaradi navedenih razlogov
potrebno pridobiti novega.

o notranji igralni površini za vrtec, če sta izpolnjena naslednja
pogoja:
- vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke,
- občina ima sprejet dokument, ki vključuje načrt aktivnosti za
zagotovitev predpisane igralne površine, določene v 19. členu
Pravilnika, ki vključuje opredelitev ciljnega datuma in načrtovan
delež vključenih otrok v vrtce.
Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra
2023, soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske
vzgoje, velja za dve šolski leti.

3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
V skladu z 19. členom Pravilnika se na otroka zagotovijo
praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne
površine. V notranjo igralno površino se šteje vsa površina
namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca, npr.
igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor.
Da bomo lahko zagotovili Vrtcu Velenje za naslednje šolsko
leto 2021/2022 vključitev vseh otrok, ki jih je za september
predvidenih 1403, med šolskim letom pa se, tako kot zadnjih
nekaj let, običajno odpirajo še novi oddelki, nikakor ne moremo
hkrati zagotoviti še prostorskega normativa, ki ga določa 19.
člen Pravilnika, saj v tem primeru ne bi mogli sprejeti vseh
vpisanih otrok. Na osnovnih šolah v prihodnje ne bo več 2
oddelkov vrtca na OŠ Livada in oddelka vrtca na OŠ Antona
Aškerca, kar pomeni za 3 oddelke manj prostorov, torej bodo
v prihodnjem šolskem letu oddelki vrtca samo še na OŠ Šalek
2 oddelka in na OŠ Gustava Šiliha 2 oddelka, ki bosta samo
še eno leto, potem pa zaradi povečanega števila šoloobveznih
otrok nič več. 1 oddelek vrtčevskih otrok bo še naprej na POŠ
Škale (odprt v šolskem letu 2020/2021). V letu 2021 smo pričeli
z naročilom projektov za pričetek del za dozidavo 4 oddelčnega
vrtca pri obstoječi enoti Najdihojca. Predvidoma do konca leta
2021 bi morali pridobili gradbeno dovoljenje, da se potem v
začetku leta 2022 prične gradnja, ki bo predvidoma končana
v začetku prihodnjega šolskega leta 2022/2023. Prav tako se
objekti Vrtca Velenje zaradi starosti, nekateri že več kot 40 let,
tudi nenehno obnavljajo.

Pripravila:
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r.
višja svetovalka I. za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Mestna občina Velenje bo ohranila in zagotovila v šolskem
letu 2021/2022 in tudi v šolskem letu 2022/23, dva oddelka na
OŠ Šalek, en oddelek na POŠ v Škalah, medtem ko na OŠ
Gustava Šiliha samo še eno šolsko leto, torej v šolskem letu
2021/2022. V letu 2022 bo potekala izgradnja prizidka pri enoti
Najdihojca za 4 dodatne oddelke. Vrtec Velenje bi tako moral
zaradi prostorskega normativa v začetku šolskega leta odkloniti
kar 56 otrok.
Predlagan sklep se začne uporabljati za šolsko leto 2021/2022
od dneva izdaje soglasja ministra, pristojnega za področje
predšolske vzgoje in velja za dve šolski leti in sicer 2021/2022
in 2022/2023.
V Velenju, 1. 6. 2021

		
		

Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu Mestne
občine Velenje, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

4. NAČELA:
V skladu s 3. členom Pravilnika o spremembah, ter 10. in 22.
členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
je potrebno sprejeti zgoraj omenjeni sklep. K izdaji sklepa je
potrebno pridobiti tudi soglasje ministra, pristojnega za področje
predšolske vzgoje na podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki

19. seja Sveta Mestne občine Velenje
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze
iz javnega dobra
(ID znak parcela 965 1395/18, 1395/19)
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID
znak parcela 965 1395/18, 1395/19 v skupni izmeri 123 m2 iz
javnega dobra.
Nepremičnini postaneta po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0074/2020
Datum: 18. 5. 2021
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnini ID znak parcela 965 1395/18, 1395/19 imata
status stavbnega zemljišča.
Upravljalec predmetnih nepremičnin je Mestna občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje (razvidno iz uradnih evidenc Geodetske
uprave RS). Predmetni nepremičnini bi se zamenjali za
zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano lokalno cesto
z oznako LC 450181 Zg. Laze – Sp. Laze. Zemljišča niso več
v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop v
korist vsakogar, zato je smiselno, da se predmetni nepremičnini
izvzameta iz javnega dobra in namenita razpolaganju v pravnem
prometu.
Predmetni nepremičnini bosta po izvzemu iz javnega dobra
postali last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec teh
nepremičnin.

V Velenju, 18. 5. 2021

19. seja Sveta Mestne občine Velenje

			
		

15. junij 2021

Pripravila:
Marina Krmpotič, l.r.
svetovalka II
mag. Branka Gradišnik, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
Anton Brodnik, l.r.
vodja Urada komunalne dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.
upan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

15. junij 2021
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Predlagatelj: ŽUPAN		

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz
javnega dobra
(ID znak parcela 967 441/4, 441/7)
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin,
ID znak parcela 967 441/4 in 441/7 v skupni izmeri 34 m2 iz
javnega dobra.
Nepremičnini postaneta po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
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Pripravila:
Marina Krmpotič, l.r.
svetovalka II
mag. Branka Gradišnik, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
Anton Brodnik, l.r.
vodja Urada komunalne dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 4780-0034/2021
Datum: 31. 5. 2021
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnini ID znak parcela 967 441/4, 441/7 imata status
stavbnega zemljišča.
Upravljalec predmetnih nepremičnin je Mestna občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje (razvidno iz uradnih evidenc Geodetske
uprave RS). Predmetni nepremičnini bi se zamenjali za
zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano lokalno cesto
z oznako LC 450151 Zg. Kavče – Sp. Kavče. Zemljišča niso
več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop v
korist vsakogar, zato je smiselno, da se predmetni nepremičnini
izvzameta iz javnega dobra in namenita razpolaganju v pravnem
prometu.
Predmetni nepremičnini bosta po izvzemu iz javnega dobra
postali last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec teh
nepremičnin.

V Velenju, 31. 5. 2021
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GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

LETNI PLAN

15. junij 2021

Predlagatelj: ŽUPAN

DELA LOKALNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE POSODOBITVE IN
VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE
JAVNE RAZSVETLJAVE V MESNI OBČINI
VELENJE
1. Obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja
z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave,
stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na
področju zmanjšanja porabe električne energije
1.1. Barvanje drogov javne razsvetljave
V letu 2021 bomo skupno z občinskimi predstavniki določili
število drogov, ki jih je potrebno prebarvati.
1.2. Obnova prižigališč javne razsvetljave
V letu 2021 ni predvidenih sanacij prižigališč.
1.3. Sanacija obstoječih drogov JR
V letu 2021 ni predvidena sanacija obstoječih drogov.
1.4. Zamenjava (modernizacija) razsvetljave
V letu 2021 se predvidi v sklopu aneksa h koncesijski pogodbi
dobava in montaža 655 novih svetilk (zamenjava obstoječih).
Svetilke, ki bodo odstranjene sicer ustrezajo Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja, vendar pa energetsko
niso povsem optimalne.

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16
- odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016
– uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019) na svoji _______ seji dne __________
sprejel

SKLEP

o soglasju k spremembi Koncesijske pogodbe
št. POG-1110/2017 za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe posodobitve in
vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v
Mestni občini Velenje, z dne 29. 9. 2017
1. člen
(1) Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k spremembi
Koncesijske pogodbe, št. POG-1110/2017 za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja
infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, z dne
29. 9. 2017 (v nadaljevanju: koncesijska pogodba), in sicer za
izvedbo dodatnih del: »Posodobitev sistema javne razsvetljave
– FAZA 2« (v nadaljevanju: dodatna dela).
(2) Ponudbena vrednost dodatnih del znaša 188.410,00 € brez
DDV oziroma 229.860,20 € z DDV.

2. Obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno
oceno

(3) Dodatna dela se bodo financirala iz sredstev proračuna
koncedenta, in sicer iz vrednosti dejansko dodatno ustvarjenih
prihrankov porabe električne energije glede na stanje porabe
električne energije pri koncedentu ob podpisu aneksa h
koncesijski pogodbi za izvedbo dodatnih del.

Obseg ter strošek rednega vzdrževanja ocenjujemo na isto
raven, kot v letu 2020.

(4) Rok izvedbe dodatnih del je … dni od podpisa aneksa h
koncesijski pogodbi za izvedbo dodatnih del.

3. Ostalo po pogodbi
Koncesionar bo tudi v letu 2021 izpolnjeval obveznosti
skladno s koncesijsko pogodbo ter dokumentom »Tehnični opis
izvajanja GJS« .. Vzdrževalna dela se bodo še naprej izvajala z
nominiranim lokalnim podizvajalcem Elektro Jezernik d.o.o..

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

Do sedaj ni bilo večjih pritožb uporabnikov. Morebitne pritožbe v
letu 2021 bomo obravnavali skupaj s predstavniki občine.
Številka: 352-03-0002/2016
Ljubljana, 2. 6. 2021
Pripravila:
Miha Nedoh, l.r.
David Šket, l.r.
izvršni direktor za tehnično in operativno področje

19. seja Sveta Mestne občine Velenje

Številka: 352-03-0002/2016
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10
- odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18
- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE)
in
• Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019).

15. junij 2021

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ODLOKA:
Mestna občina Velenje je na podlagi postopka javnega razpisa
za izbiro koncesionarja v skladu s 27. členom Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB, 19/14, 32/14 ZPDZC-1 in 90/14 - ZDU-1l; v nadaljevanju: ZJN-2) in skladno
z Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne
razsvetljave v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 18/2015; v nadaljevanju: Odlok) ter na
podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) in Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO,
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011; v nadaljevanju:
ZGJS) z izbranim koncesionarjem, Javna razsvetljava, d.d.,
Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana – Dobrunje dne 12. 8. 2016
sklenila Koncesijsko pogodbo št. POG-1140/2016 za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja
infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje.
Dne 29. 9. 2017 je Mestna občina Velenje sklenila Koncesijsko
pogodbo, št. POG-1110/2017 za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne
razsvetljave v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: koncesijska
pogodba), zaradi prenosa koncesije na podlagi univerzalnega
pravnega nasledstva koncesionarja.
Predmet koncesijske pogodbe je bila med drugim posodobitev
svetilk (1842 kos), ki niso bile v skladu z Uredbo o mejnih
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št.
81/07, 109/07, 62/10, 46/13; v nadaljevanju: uredba), prenova
odjemnih mest in delna prenova drogov, ter njihovo upravljanje
in vzdrževanje skozi celotno obdobje koncesije – 20 let.
Pogodbena vrednost po koncesijski pogodbi znaša 636.493,40
€ brez DDV oz. 776.521,95 € z DDV. Izvedba investicije je bila
v celoti financirana s strani koncesionarja, vložena sredstva
pa se mu povrnejo po principu energetskega pogodbeništva
– z doseženimi prihranki električne energije v koncesijskem
obdobju. Letno plačilo koncendenta je odvisno od letnega
doseženega prihranka in cene za električno energijo. Ciljni letni
prihranek energije je 451.452 kWh, ki ga mora v določenem
odstopanju (+/-5 %) doseči koncesionar, da je upravičen do
plačil. Letno plačilo koncendentu za prihranek električne energije
v letu 2020 je znašalo 46.683,34 € brez DDV oz. 56.953,68 €
z DDV (plačila na letnem nivoju se deloma spreminjajo zaradi
cene električne energije in doseženega prihranka).
Po ca. 5 letnem trajanju koncesijske pogodbe Mestna občina
Velenje ugotavlja, da koncesionar dosega ustrezne prihranke
energije in da je zagotovil ustrezno vzdrževanje ter odzivnost.
Svetilke delujejo v skladu s pričakovanji in stroškov z
vzdrževanjem LED svetilk, ki so bile zamenjane, praktično ni.
V občini je nameščenih še 930 svetilk, ki so sicer skladne z uredbo,
vendar niso energetsko optimalne. Predlog koncesionarja je, da
se tudi te svetilke zamenjajo s sodobnejšimi LED tehnologijami
in se s tem doseže dodatni prihranek energije, preko katerega
se lahko financira prenova.
Spremembo koncesijske pogodbe ureja 30. člen Odloka,
ki določa, da lahko koncedent ali koncesionar zahtevata
spremembo koncesijske pogodbe med drugimi v primeru
dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v prvotno
koncesijo.
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30. člen Odloka nadalje določa nedopustne spremembe
koncesijske pogodbe, in sicer gre za spremembe pri katerih:
- bi se spremenila splošna narava koncesije;
- bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega
postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo drugih
ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem
druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k
sodelovanju v postopku podelitve koncesije pritegnili še druge
udeležence;
- bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje koncesije
spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni bil predviden
v prvotni koncesiji;
- bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg koncesije;
- bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji, določenimi
v 42. Odloka.
Spremembe koncesijske pogodbe ureja koncesijska pogodba
v 34. členu, ki med drugim določa, da se koncesijska pogodba
lahko spremeni v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso
bile vključene v prvotno koncesijo.
Na podlagi trenutno veljavne javno-naročniške zakonodaje (95.
člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15,
Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17,
Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske
unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP,
80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE,
15/21 - ZDUOP) se lahko koncesijska pogodba brez novega
postopka javnega naročanja spremeni med drugimi tudi v
primeru izvedbe dodatnih gradenj, storitev ali dobav blaga,
ki jih izvede prvotni koncesionar, če so potrebne, čeprav
niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava
koncesionarja ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov,
kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z
obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v
okviru prvotnega javnega naročila, ter bi koncedentu povzročila
velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.
Koncedent je ugotovil, da je izvedba posodobitve javne
razsvetljave potrebna, in sicer v delu, ki se nanaša klasično
razsvetljavo na območju MOV, saj bi z zamenjavo le-te
koncedent znatno znižal svetlobno onesnaževanje na območju
MOV in dosegel dodatne prihranke.
Skladno s 7. členom Odloka je koncesionar s sklenitvijo
koncesijske pogodbe na celotnem koncesijskem območju
pridobil izključno pravico opravljati javno službo, ki med
drugim obsega posodobitev javne razsvetljave, kar predstavlja
ekonomski in tehnični razlog, da je zamenjava koncesionarja
nemogoča. Izvedba novega postopka podelitve koncesije bi
koncedentu povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje
stroškov.
Dodatna dela: »Posodobitev sistema javne razsvetljave – FAZA
2« tako lahko izvede koncesionar, pri čemer zvišanje skupne
pogodbene cene ne sme presegati 30 odstotkov prvotne
pogodbe vrednosti, kot to določa drugi odstavek 95 . člena
ZJN-3.
Pogovori za prenovo JR II. faza so se začeli konec leta 2020,
ko je koncesionar posredoval prvo ponudbo, ki pa je zajemala
prenovo vseh 930 svetilk in je bila vrednost prenove ca. 50 %
pogodbene vrednosti. Odprla so se pogajanja, kjer je Mestna
občina Velenje uspela deloma zmanjšati vrednost investicije;
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se pa je moral tudi delno zmanjšati obseg investicije na ca.
30 % pogodbene vrednosti. Obseg investicije se je zmanjšal
na zamenjavo 655 najbolj energetsko potratnih svetilk in
pripadajočih del. Ponudbena vrednost izvedbe dodatnih del
znaša 188.410,00 € brez DDV oz. 229.860,20 € z DDV. Tudi
ta prenova bi se izvedla v skladu z garancijskimi, tehnični in
finančnimi pogoji iz koncesijske pogodbe. Financirala bi se
izključno iz vrednosti dejansko dodatno ustvarjenih prihrankov
porabe električne energije glede na stanje porabe električne
energije pri koncedentu ob podpisu aneksa h koncesijski
pogodbi za izvedbo dodatnih del, ki bi znašal 29.148,41 €/leto.
Koncendentu tako ni potrebno zagotoviti nobenih dodatnih
sredstev. Za izvedbo je potrebno skleniti aneks h koncesijski
pogodbi. Obdobje financiranja je do konca koncesijske dobe
oz. približno 15 let.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
V občini je nameščenih še 930 svetilk, ki so sicer skladne z uredbo,
vendar niso energetsko optimalne. Predlog koncesionarja je, da
se tudi te svetilke zamenjajo s sodobnejšimi LED tehnologijami
in se s tem doseže dodatni prihranek energije, preko katerega
se lahko financira prenova.
Koncedent je ugotovil, da je izvedba posodobitve javne
razsvetljave potrebna, in sicer v delu, ki se nanaša na klasično
razsvetljavo na območju MOV, saj bi z zamenjavo le-te
koncedent znatno znižal svetlobno onesnaževanje na območju
MOV in dosegel dodatne prihranke.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Na podlagi analize stroškov, ki jo je pripravilo podjetje Javna
razsvetljava d.d., neto finančnih posledic ni, ker se investicija
financira s prihranki porabe električne energije. Prihranek, ki ga
MOV s posodobitvijo javne razsvetljave doseže pri omrežnini
(Elektro Celje d.d.) in porabi električne energije (HEP d.d.)
se nameni za financiranje dodatnih del koncesionarju (Javna
razsvetljava d.d.).
Datum: 7. 6. 2021
Pripravili:
Jernej Korelc , l.r.
Lucija Koren , l.r.
Elma Dervišević, l.r.

Anton BRODNIK, l.r.
dipl. inž. Zaščite pri delu, mag.
Vodja urada za komunalne dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019) predlagam
svetu, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 9.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) na svoji __seji, dne______sprejel naslednji

ODLOK

o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade v Mestni občini Velenje
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za
subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina
subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Mestni
občini Velenje.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada
upravičenim prosilcem – mladim (v nadaljevanju: upravičenec),
kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja
z gradnjo novega stanovanjskega objekta, prizidavo ali z
rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju
Mestne občine Velenje.
(2) Za mlade po tem odloku štejejo osebe, ki niso stare več kot
35 let.
(3) Za upravičence, ki niso stari več kot 35 let, štejejo osebe, ki
v letu vložitve popolne vloge dopolnijo največ 35 let.
(4) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo
enkrat.
3. člen
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je
upravičen tisti upravičenec, ki na območju Mestne občine
Velenje prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo
novega stanovanjskega objekta, prizidavo ali z rekonstrukcijo
obstoječega stanovanjskega objekta ter ob izpolnjevanju
pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, izpolnjuje tudi
pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je
predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta, prizidava
ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa
ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in vknjižene stavbne
pravice.
4. člen
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 50
% od odmerjenega komunalnega prispevka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, je najvišji znesek
subvencije 5.000,00 EUR.
5. člen
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo
za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije, se šteje za
pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri
komunalnega prispevka na prvi stopnji.
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6. člen
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni
vsi podatki in predložena dokazila, ki omogočajo presojo
izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.
(2) Vlogi je potrebno priložiti tudi projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo, prizidavo
oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta, za katero se
zaproša za subvencijo, razen če je upravičenec predmetno
dokumentacijo že predložil ob vlogi za odmero komunalnega
prispevka.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega in tretjega odstavka 2.
člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri je
naveden njegov rojstni datum.
(4) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo
upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje
stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega
objekta, prizidavo ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega
objekta.
(5) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali
stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom
iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino na dan predložitve
vloge.
7. člen
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči občinska
uprava z upravno odločbo.
8. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje
komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini
odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz občinskega
proračuna.
9. člen
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija
za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali objekt,
za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju petih
let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti z
zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti z zakonskimi
zamudnimi obrestmi tudi, v kolikor v petih letih od dodeljene
subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega
mu je bila dodeljena.
10. člen
Če upravičenec zahteva vračilo plačanega komunalnega
prispevka v skladu z določbami veljavnega zakona, s področja
urejanja prostora in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne
dejansko vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.
11. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 0070-0005/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem sta naslednja akta:
21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15
- ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
- ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE
9. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19)
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Zakon o urejanju prostora v svojem 227. členu omogoča
oprostitve komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za gradnjo neprofitnih stanovanj in drugih stavb, ki so v
javnem interesu in katerih investitor je občina ali država ter za
gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb.
Naštete oprostitve ima MOV opredeljene v Odloku o podlagah
za odmero komunalnega prispevka.
Med temi natančno določenimi oprostitvami, ki jih Zakon
o urejanju določa, pa ni določb ki bi omogočale oprostitev
komunalnega prispevka za mlade investitorje, ki prvič rešujejo
svoj stanovanjski problem.
Občina želi spodbujati mlade, da svoje stanovanjsko vprašanje
rešujejo v Mestni občini Velenje in s tem vzpodbujati posamezne
prioritete, izhajajoč iz nalog občine, določenih v 21. členu
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10
- odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18
- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE).
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Mestna občina Velenje še nima v veljavi odloka, ki bi omogočal
subvencioniranje komunalnega prispevka mladim investitorjem
ob gradnji novega objekta ali prizidavi in rekonstrukciji
obstoječega objekta.
4. NAČELA:
Načelo uresničevanja ene izmed izvirnih nalog občine, da
zadovoljuje potrebe svojih prebivalcev, predvsem v smislu
ustvarjanja pogojev za gradnjo stanovanj.
Spodbuda prav tako uresničuje enega izmed ukrepov Aktivnega
državljanstva, ki ga mladi predlagajo v sprejetem dokumentu
Lokalne mladinske Strategije 2021 – 2025. Zagotavljanje
ustreznih možnosti oz. podpornega okolja za ureditev primernih
stanovanjskih razmer za mlade ima namreč več pozitivnih
vidikov, predvsem v smislu hitrejšega odseljevanja od staršev
in prevzemanja različnih vrst odgovornosti v vsakodnevnem
življenju in ohranjanja mladih v lokalnem okolju ter njihova
aktivacija v sferah družbenega življenja.
Spodbuda mladim se predvideva v obliki subvencije za plačilo
komunalnega prispevka. Za dodeljevanje takšne subvencije
je potrebno sprejeti ustrezno pravno podlago. V odloku je
potrebno določiti upravičence, pogoje, način dodelitve in višino
pomoči ter za ta namen zagotoviti tudi sredstva v proračunu.
Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada mladim, ki
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niso stari več kot 35 let, kot spodbuda za reševanje prvega
stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega
objekta, prizidavo ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega
objekta na območju občine Velenje. Subvencija se uveljavlja
sočasno z odmero komunalnega prispevka oziroma najkasneje
do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi
stopnji. Občinska uprava o vlogi odloči po pravilih upravnega
postopka.
Pogoj za pridobitev subvencije je, da jo uveljavlja mlada oseba
in da:
- ta na območju občine Velenje prvič rešuje stanovanjsko
vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta, prizidavo
ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta in
- je lastnik nepremičnine, na kateri je predvidena gradnja
oziroma ima na tej nepremičnini ustrezno pravico graditi.
Na območju občine Velenje se komunalni prispevki za gradnjo
povprečne enostanovanjske stavbe gibljejo med 6.000,00
EUR in 12.000,00 EUR. Predlagana subvencija znaša 50%
odmerjenega komunalnega prispevka.
Višina komunalnega prispevka je odvisna od velikosti gradbene
parcele, bruto tlorisne površine objekta in možnih priključkov na
komunalno infrastrukturo. Ker bi ob izgradnji izredno velikega
stanovanjskega objekta investitor lahko bil upravičen do zelo
visoke subvencije, se predlaga omejitev višine le-te do 5.000
EUR.
Dodano je varovalo, in sicer, da je upravičenec dolžan dodeljeno
subvencijo vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v
primeru, da v obdobju petih let od dodelitve le – te nepremičnino
ali objekt odtuji. Prav tako je upravičenec odobreno subvencijo
dolžan vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru, da v
petih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča
na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.
5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Višina dodeljenih subvencij upravičencem bo predstavljala izpad
prihodkov iz proračuna, ki so namenjeni gradnji in vzdrževanju
komunalne infrastrukture. Sredstva uveljavljenih subvencij
bo morala Mestna občina Velenje v proračunu nadomestiti iz
občinskega proračuna.
Pripravljena je bila ocena finančnih posledic na podlagi
predvidevanj, saj je v trenutku obravnave oziroma sprejemanja
predmetnega odloka nemogoče zagotovo vedeti, ali bo
predmetna olajšava vplivala na porast števila gradenj s strani
mladih investitorjev. Opravili smo pregled odmernih odločb za
leto 2018, 2019 in 2020.
2018
2019
2020
Odmerjen KP mladim* 75.500 EUR 22.500 EUR 59.500 EUR
(13. odločb) (4. odločbe) (12. odločb)
Višina subvencije v
37.750 EUR 11.250 EUR 29.750 EUR
obravnavanem letu, v
kolikor bi bil odlok
v predlagani obliki veljaven
in bi vlagatelji izpolnjevali pogoje za dodelitev*
*Podatek je okviren in pridobljen na podlagi pregleda odločb
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vlagateljev in zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnino (fizična
oseba, stara manj kot 35 let; namen gradnje: novogradnje,
rekonstrukcije ali prizidave stanovanjskih objektov; podatka o
tem, ali gre za prvo reševanje stanovanjskega problema ni)
Ob 50 % subvenciji bi višina potrebnih sredstev v proračunu
Mestne občine Velenje znašala okvirno 40.000,00 EUR za
posamezno proračunsko leto.
6. ODGOVORI NA VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Odgovori so podani na vprašanja in pobude občinskih svetnikov
na osnutek Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade v Mestni občini Velenje (na 18. seji Sveta MOV dne
25. 5. 2021).
Matej JENKO je podal pobudo, da se razmisli o pogoju
državljanstva, cilj je namreč, da se spodbudi državljane
Slovenije, da pridejo v Velenje. Pobudi se pridružujeta g. Andrej
KMETIČ in g. Sebastjan APAT.
Odgovor:
Na pobudo g. Jenka je podala odgovor na 18. seji Sveta MOV
mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora
MOV.
V nadaljevanju podajamo še nekaj dodatnih pojasnil na podano
pobudo:
Začetek postopka odmere komunalnega prispevka sovpada z
izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo določenega objekta
na nepremičnini v lasti investitorja.
V našem pravnem redu gradnja ni prepuščena posameznikom,
saj gre za področje, ki je pravno regulirano, zlasti z namenom
zaščite javnega interesa. Temeljni pogoj graditve objektov je
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Vsebino zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja natančno opredeljuje zakonodaja.
Med drugim je za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno
predložiti dokazilo o pravici graditi. Dokazilo o pravici graditi
je dokazilo o lastninski ali drugi stvarni pravici ali o kateri
drugi pravici, na podlagi katere lahko investitor na določenem
zemljišču oziroma objektu izvaja gradnjo.
Tujci (osebe brez državljanstva RS) lahko na podlagi 68. člena
Ustave Republike Slovenije pridobivajo lastninsko pravico na
nepremičninah v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.
Zakoni, ki omogočajo tujcem pridobivanje lastninske pravice na
nepremičninah v RS so: Zakon o dedovanju (ZD, Uradni list
SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni
list RS, št. 13/94 - ZN, 40/94 - odl. US, 82/94 - ZN-B, 117/00
- odl. US, 67/01, 83/01 - OZ, 73/04 - ZN-C, 31/13 - odl. US,
99/13, 63/16), Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice
fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski
uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU, Uradni list RS, št. 61/06)
in Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih
meja (ZORSSZNM, Uradni list RS, št. 43/06, 76/10, 80/20 ZIUOOPE)
Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev občina v svoj odlok ne
more vnesti pogoja državljanstva, saj bi bilo takšno določilo
v nasprotju z Ustavo RS, zakonodajo in mednarodnimi
pogodbami.
G. Sebastjan APAT je postavil vprašanje kako so prišli do meje
35 let. Predlagal je tudi, da se razmisli o tem, kdaj mora biti ta
pogoj starosti izpolnjen, ali v letu vložitve popolne vloge največ
35 let ali pa do izdaje odločbe.
Odgovor na vprašanje v zvezi z določitvijo meje 35 let:
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Na vprašanje g. Apata je podala odgovor na 18. seji Sveta
MOV mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora
MOV.
V nadaljevanju podajamo še nekaj dodatnih pojasnil na podani
vprašanji:
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS)
opredeljuje “mlade” kot mladostnike in mlade odrasle osebe
obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Ker gradnja objekta in z njim povezano plačilo komunalnega
prispevka predstavljata visok strošek, se navadno mladi za
investiranje v gradnjo nepremičnine še ne odločajo tako zgodaj
v življenju. Najpogostejši razlogi za gradnjo so tako povezani
s finančno neodvisnostjo in ustvarjanjem družine, ki pa se
prestavljajo v vedno kasnejše obdobje mladega človeka. Da bi
bili primerljivi tudi z drugimi občinami smo pri določitvi starosti
upravičencev pregledali in primerjali nekatere veljavne odloki o
subvencioniranju komunalnega prispevka po občinah, ki te že
imajo sprejete.
Odgovor na vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem pogoja
starosti:
Tretji odstavek drugega člena določa, da za upravičence, ki
niso stari več kot 35 let, štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne
vloge dopolnijo največ 35 let. Na ta način je upravičenec
zavarovan, da mu v času od vložitve vloge do izdaje odločbe, v
kolikor bi v tem obdobju dopolnil 35 let, pravica do subvencije
ne preneha oz. propade.
Skladno z zgoraj navedenimi odgovori ostaja predlog odloka
enak osnutku odloka.
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US,
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
- ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) je
Svet Mestne občine Velenje na svoji ____ seji dne _______ sprejel

ODLOK

o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in
mestnih četrtih v Mestni občini Velenje
1. člen
V Odloku o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni
občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.3/08; v
nadaljevanju: odlok) se v 11. členu doda nova petnajsta alineja,
ki se glasi:
»- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti
na svojem območju ter organizira kulturne, športne in druge
prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je
organizator občina.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 103-01-0005/2007
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

V Velenju, 8. 6. 2021
Pripravila:
Vida KAC, univ. dipl. inž. kraj. arh., l.r.
višja svetovalka
					
mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
mag. Iztok MORI, l.r.
direktor občinske uprave
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo in 17/2019) predlagam
svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za dopolnitev Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave MO Velenje (v nadaljevanju: odlok)
sta naslednja predpisa:
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20
- ZIUOOPE) določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja
o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in v okviru
svojih pristojnosti občinski sprejema odloke in druge občinske
akte.
24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) določa,
da občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM DOPOLNITVE ODLOKA:
Na območju mestnih četrti delujejo razna društva iz področja
kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti, ki pripomorejo
k družbenemu, socialnemu in h gibalno naravnanem
razvoju mestnih četrti, ter povezujejo njene prebivalce. S
strani predstavnikov mestnih četrti je bila na Mestno občino
naslovljena pobuda, da bi med naloge mestne četrti, na način
kot je z odlokom to določeno med nalogami krajevnih skupnosti,
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uvrstili tudi naloge pospeševanja kulturnih, športnih in drugih
društvenih dejavnosti. Društva, ki delujejo na območju mestne
četrti, so namreč pomemben dejavnik pri uspešnem delovanju
mestne četrti in zagotavljanju potreb prebivalcev, mestne četrti
pa želijo na način, kot to počnejo krajevne skupnosti, sodelovati,
pospeševati in nuditi pomoč tem društvom.
Na podlagi predlagane dopolnitve odloka bodo naloge
pospeševanja kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti
na svojem območju ter organiziranje kulturnih, športnih in drugih
prireditev oziroma nudenje pomoč pri takih prireditvah, poleg
krajevnih skupnosti izvajale tudi mestne četrti.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Na podlagi sprejete dopolnitve odloka ocenjujemo, da bo MO
Velenje naloge iz lastne pristojnosti, ob ustrezni strokovni
podpori izvajala še kakovostnejše in s tem pripomogla k dvigu
kakovosti življenja občank in občanov.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Dopolnitev odloka nima finančnih posledic.
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevno dopolnitev odloka predlagamo, da se
v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 99. člena Poslovnika
Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 - uradno
prečiščeno besedilo in 7/17), odlok obravnava po skrajšanem
postopku.
V Velenju, 8. junij 2021
Pripravila:
Bojan PRELOVŠEK, komunalni inženir, l.r.
vodja službe za ZIR, ožje dele občine in premoženje
Alenka REDNJAK, dipl. ekon. (UN), l.r.
vodja Urada za premoženje in investicije
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam
svetu, da ta predlog dopolnitve odloka sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL. l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN		

Faza: PREDLOG

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 3/16 -uradno prečiščeno besedilo in 7/17) je Svet Mestne občine
Velenje na ____ seji dne ______________ potrdil uradno prečiščeno besedilo
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne
občine Velenje, ki obsega:
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 29/10 z dne 21. 12. 2010),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 20/16 z dne 26. 10. 2016),
- Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/18 z dne 20.
6. 2018),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 17/19 z dne 11. 12. 2019),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 20/20 z dne 25. 11. 2020),
- Redakcijski popravek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/20 z dne 9.
12. 2020),

ODLOK

o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Velenje
uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje
občinske uprave Mestne občine Velenje (v nadaljevanju:
občinska uprava), način vodenja občinske uprave, pristojnosti,
pooblastila in odgovornosti ter urejajo druga vprašanja v zvezi
z delovanjem občinske uprave.
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu
ter nalogam lokalne skupnosti ter poslovnim procesom, ki
potekajo v občinski upravi z namenom, da se zagotovi:
- zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno
izvrševanje nalog občinske uprave ter organov občine,
- smotrna organizacija in vodenje dela v občinski upravi,
- usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,
- zakonito, pravočasno, učinkovito uresničevanje pravic,
interesov in obveznosti udeležencev v postopku ter drugih
strank,
- koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih
nalog,
- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih
nalog,
- učinkovito in usklajeno sodelovanje občinske uprave z ožjimi
deli občine,
- učinkovito sodelovanje z občinskimi upravami drugih občin,
organi državne uprave ter drugimi organi, organizacijami in
institucijami pri reševanju skupnih zadev.
Moška spolna slovnična oblika uporabljena v tem odloku se
uporablja kot nevtralna za ženske in moške.
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2. člen
Občina v okviru ustave in zakonov ter podzakonskih aktov
samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki
so nanjo prenesene z zakoni.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne
in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic
in dolžnosti mestne občine na delovnih področjih določenih
z zakoni in podzakonskimi akti, s Statutom Mestne občine
Velenje, z drugimi občinskimi akti ter s tem odlokom.
Pri svojem delu mora ravnati nepristransko in ne sme dajati
neupravičenih koristi oziroma prednosti posameznikom,
pravnim osebam ali interesnim skupinam.
3. člen
Delo občinske uprave je javno. Javnost dela občinske uprave
se uresničuje:
- z objavljanjem splošnih aktov,
- z uradnimi sporočili za javnost,
- s posredovanjem informacij javnega značaja,
- z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah
sodelovanja,
- s predstavitvijo dela občinske uprave in posameznih projektov
na svetovnem spletu in drugih medijih,
- na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z
delom občinske uprave.
Župan obvešča javnost o delu občinske uprave. Podžupani,
direktor občinske uprave ter drugi javni uslužbenci obveščajo
javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem
pooblastilu župana.
4. člen
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti
spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter
zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice
in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje
pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike
obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
5. člen
Občinska uprava v okviru delovnih področij izvršuje naloge:
- iz izvirne pristojnosti občine,
- z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se
nanašajo na razvoj mest ter
- na podlagi predhodnega soglasja občine tudi posamezne
naloge iz prenesene pristojnosti države, če država za to
zagotovi ustrezna sredstva.
Če se občina poveže v pokrajino, lahko občinska uprava v
okviru delovnih področij izvršuje naloge pokrajine.
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po
zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave, razen
strokovnih in tehničnih nalog.
Če se občine povežejo in ustanovijo skupen organ občinske
uprave, lahko občinska uprava svoje naloge izvaja v skupnem
organu občinske uprave.
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in
učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni

stran 35 / Številka 20

zavod ali javno podjetje. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb občinski sveti ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo
župani, strokovne naloge za skupni organ zagotavlja občinska
uprava občine, v kateri je njegov sedež.
Občina lahko, na podlagi občinskega predpisa, za izvajanje
posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občinske
uprave podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu
zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali
posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše
opravljanje nalog občinske uprave zlasti, če se v celoti ali
pretežno financirajo s plačili uporabnikov. Če občinski predpis
dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več
pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi po javnem
natečaju. Pri izvajanju javnega pooblastila imajo izvajalci
pravice in dolžnosti občinske uprave.
II. VODENJE OBČINSKE UPRAVE,
ODGOVORNOSTI TER POOBLASTILA

NAČIN

DELA,

6. člen
Župan predstavlja in zastopa občino in občinski svet ter usmerja
in nadzira občinsko upravo. Župan je predstojnik občinske
uprave.
Župan lahko za izvrševanje proračuna in opravljanje drugih
nalog iz svoje pristojnosti pooblasti podžupana, direktorja
občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske
uprave. Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo
občinske uprave odgovoren županu.
7. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne
pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji
občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom
drugače določeno. O pritožbah zoper odločbe organa skupne
občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh
iz prenesene pristojnosti, odloča pristojni državni organ, ki ga
določa zakon.
Uradne osebe, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje
lahko za vodenje ali odločanje v upravnem postopku na prvi
stopnji pooblasti direktor občinske uprave oziroma za vodenje
postopka na drugi stopnji župan.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine
odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
8. člen
Uradna oseba, ki vodi postopek ali je pooblaščena za odločanje
v postopku mora ves čas trajanja postopka po uradni dolžnosti
paziti, da ne obstajajo okoliščine, ki bi povzročile dvom v
objektivnost oziroma nepristranost uradne osebe. Uradna
oseba mora v primeru obstoja izločitvenega razloga postopati
skladno z zakonom.
O izločitvi uradnih oseb odloči direktor občinske uprave, ki v
primeru izločitve o stvari tudi odloči. O izločitvi uradnih oseb
nosilca javnega pooblastila odloči župan. O izločitvi direktorja
občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru
izločitve o stvari tudi odloči.
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9. člen
Župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske
uprave odloča o sklenitvi delovnih razmerij v občinski upravi
in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv na podlagi akta,
ki ureja sistemizacijo delovnih mest ter kadrovskega načrta
delovnih mest občinske uprave ter izdaja za izvrševanje tega
namena potrebne odločbe in druge akte, ki se nanašajo na
uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega
razmerja javnih uslužbencev občinske uprave.
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo
določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci
na uradniških in na strokovno tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen
inšpekcijski nadzor.
10. člen
Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje s položaja
župan. Mandat direktorja traja 5 let in je po prenehanju mandata
skladno z zakonom lahko ponovno imenovan. Izpolnjevati mora
pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja
položaj javnih uslužbencev.
Direktor občinske uprave:
- vodi in usklajuje delo občinske uprave,
- skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ter
pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske
uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku
oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v
projektnih timih,
- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem
občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi in
institucijami,
- predlaga županu sprejem določenih odločitev na predlog
občinske uprave,
- opravlja druge naloge določene s predpisi ter po nalogu in
pooblastilu župana.
Direktor občinske uprave lahko na podlagi pooblastila župana:
- odloča v postopkih, ki se nanašajo na uresničevanje pravic,
obveznosti in odgovornosti v zvezi z delovnimi razmerji
zaposlenih v občinski upravi,
- imenuje projektne time za vodenje posameznih projektov,
- izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranjega nadzora.
11. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje več javnih
uslužbencev iz različnih področij dela občinske uprave ter za
izvedbo najzahtevnejših projektov, ki po svoji naravi zahtevajo
sodelovanje strokovnih, znanstvenih in drugih organizacij
oziroma zunanjih sodelavcev, se oblikujejo projektne time ali
druge oblike sodelovanja (v nadaljevanju: projektni tim).
Projektni tim se določi za čas trajanja projekta.
Projektni tim ustanovi župan ali po njegovem pooblastilu
direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektnega
tima se določi sestavo in vodjo projektnega tima, njegove
naloge, odgovornosti in pristojnosti, roke za izvedbo, potrebna
sredstva in druge pogoje za delo.
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12. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno
strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo
opraviti sami ali pa glede na njihovo naravo to ni smotrno, lahko
župan pooblasti oziroma sklene pogodbo z zunanjimi izvajalci, ki
izpolnjujejo strokovne in druge z zakonom predpisane pogoje.
V pooblastilu oziroma pogodbi se določi sestavo, naloge, roke
za izvedbo nalog, potrebna sredstva in drugi pogoji za delo.
13. člen
Za usklajevanje dela občinskega sveta, občinske uprave
in drugih organov občine lahko župan sklicuje kolegij, ki ga
sestavljajo podžupani ter direktor občinske uprave. Župan
lahko v delo kolegija vključi tudi druge osebe.
Kolegij obravnava načelna, strokovna, organizacijska in druga
vprašanja, ki so skupnega pomena, obravnava in sprejema
gradiva za seje občinskega sveta ter sprejema sklepe, mnenja
in druge odločitve.
Spremljanje izvajanja projektov se izvaja na projektnih kolegijih,
kjer vodje projektov ter po potrebi drugi člani projektnih timov
predstavljajo potek posameznega projekta.
14. člen
Direktor občinske uprave lahko kot posvetovalno telo za
usklajevanje dela občinske uprave sklicuje kolegij občinske
uprave, ki zlasti:
- obravnava vprašanja organizacije dela in učinkovitosti
poslovanja ter usklajuje delo občinske uprave,
- obravnava, usklajuje in sprejema izhodišča za pripravo
programov dela občinske uprave,
- obravnava vprašanja z delovnega področja organov občinske
uprave,
- obravnava delovne osnutke splošnih aktov, ki jih sprejema
občinski svet ter predlaga spremembe in dopolnitve splošnih
aktov,
- oblikuje in sprejema strokovna mnenja o vprašanjih, ki mu
jih posreduje župan, direktor občinske uprave, občinski svet ali
drugi organi občine,
- opravlja druge naloge na predlog župana ali direktorja
občinske uprave.
Na kolegij se lahko poleg vodij po potrebi k sodelovanju povabi
tudi druge javne uslužbence ali zunanje strokovnjake.
15. člen
Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z
zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi, navodili in
pooblastili, ki jih ima.
Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati v skladu z
načelom zakonitosti, strokovnosti, zaupnosti, častnega ravnanja
ter politično nevtralno in nepristransko, z upoštevanjem
kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno,
vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati
le javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu
ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja ter
izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in
usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako
v odnosih z občani, ki jim služi, ko v odnosih z nadrejenimi,
sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne sme
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ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine,
osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati
pravice, dolžnosti in ustrezne interese le teh. Svojo pravico do
odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in
ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec je odgovoren, da se izogiba vsakemu
nasprotju interesov, bodisi, da je to nasprotje resnično ali
možno. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni
interes. Javni uslužbenec ne sme opravljati funkcij in pridobitne
dejavnosti, ki niso združljive z opravljanjem javnih nalog in s
pravicami in obveznostmi javnega uslužbenca. Na nasprotje
interesov in na nezdružljivost mora javni uslužbenec paziti po
uradni dolžnosti.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati
javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob
enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi
zaupanje v javnost in poštenost, nepristranskost in učinkovitost
opravljanja javnih nalog. S primernim upoštevanjem pravice
do dostopa informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno
in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in
dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
16. člen
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni neposrednemu
vodji, direktorju in županu.
Javni uslužbenci so pri svojem delu dolžni upoštevati veljavno
zakonodajo in veljavne interne predpise, ki jih sprejema
delodajalec ter izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz
delovnega razmerja.
Kršitve obveznosti iz prejšnjega odstavka pomenijo kršitve
delovnih obveznosti. Zoper kršitelje bo uveden disciplinski
postopek.
Javni uslužbenci so odškodninsko odgovorni za škodo, ki jo
pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti
protipravno povzročijo občinski upravi ali tretji osebi.

III. PODROČJA DELA OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne,
razvojne in druge naloge lokalne samouprave, zlasti pa:
- odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih v konkretnih
upravnih postopkih s svojega delovnega področja,
- pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov in finančnih
načrtov ter skrbi za njihovo izvrševanje,
- izvršuje proračun,
- daje navodila posrednim uporabnikom občinskega proračuna
za zagotavljanje namenske uporabe proračunskih sredstev ter
za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem ter skrbi za
njihovo izvrševanje,
- opravlja nadzor nad izvajanjem dejavnosti financiranih iz
proračuna in sicer po namenu, obsegu ter dinamiki porabe
ter pripravlja poročila in predloge v zvezi z izvajanjem teh
dejavnosti,
- upravlja s premoženjem občine in upravlja nadzor nad
upravljanjem s premoženjem občine, ki je preneseno v
upravljanje,
- vodi zbirke informacij javnega značaja,
- opravlja strokovno in administrativno delo za potrebe
občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih organov
občin,
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- za organe občine pripravlja predloge splošnih in posamičnih
aktov ter druga gradiva ter zagotavlja strokovno pomoč pri
izvajanju nalog,
- opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov
in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,
- izvaja nadzor nad poslovanjem institucij, ki jih je ustanovila
oziroma soustanovila ter nadzor nad institucijami, katerih
dejavnost financira v skladu z zakonom in ustanovitvenim
aktom,
- spremlja zakonodajo ter sodeluje pri pripravi predpisov,
spremlja stanje na svojem področju ter predlaga ukrepe,
- vodi evidence, določene z zakoni ter podzakonskimi akti ter
predpisi občine,
- sodeluje pri delu ožjih delov občine in jim nudi strokovno
pomoč,
- pripravlja gradiva za zastopanje občine pred raznimi organi,
- sodeluje pri organizaciji prireditev v občini in pri mednarodnih
dogodkih,
- vodi druge evidence in pripravlja poročila ter druge akte
skladno z zakoni in podzakonskimi akti ter predpisi občine,
- sodeluje v projektnih timih ter z drugimi institucijami,
- opravlja druge naloge, ki ji jih v skladu s predpisi naloži župan
ali direktor občinske uprave.
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski
svet in župan. Občinska uprava odgovarja županu za stanje
na področju za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje
in razvoj na posameznih področjih, pravočasno opozarja na
pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov
ter posamičnih nalog, daje pobude in predloge za reševanje
zadev na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča
župan.
18. člen
Občinsko upravo sestavljajo:
1. urad za javne finance in splošne zadeve,
2. urad za premoženje in investicije,
3. urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje,
4. urad za urejanje prostora,
5. urad za komunalne dejavnosti ter
6. urad za družbene dejavnosti.
19. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami ustanovi enega ali
več organov skupne občinske uprave. Pri izvrševanju upravnih
nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste
občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
20. člen
Izven uradov se za izvajanje nalog notranje revizije ustanovi
služba za notranjo revizijo, ki vrši nadzor nad finančnim
poslovanjem in notranjo kontrolo.
Služba za notranjo revizijo lahko na podlagi dogovora izvaja
notranje revidiranje tudi za druge proračunske uporabnike,
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. V tem
primeru deluje kot skupna služba.
Javni uslužbenci notranje revizijske službe so za zakonitost in
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kakovost svojega dela odgovorni neposredno županu.
21. člen
Izven uradov se v kabinetu župana opravljajo naloge za župana,
podžupane in direktorja občinske uprave, zlasti:
- organizacijska, administrativna in strokovna opravila,
- naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
- svetovanje za vodenje posameznih projektov,
- naloge protokola občine,
- načrtovanje, organiziranje in sodelovanje pri izvajanju
prireditev občinskega pomena,
- naloge s področja mednarodnih odnosov,
- sprejem in obravnava pobud ter pritožb občank in občanov ter
strank v posameznih postopkih,
- načrtovanje in koordiniranje sodelovanja občine z drugimi
občinami, državnimi organi, institucijami ter gospodarskimi
družbami,
- načrtovanje in koordiniranje sodelovanja z regijskimi
institucijami in izvajanja nalog regionalnega razvoja,
- načrtovanje in koordiniranje dela za občinski svet ter njegova
delovna telesa,
- naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih
delovnih teles,
- naloge za svetniške skupine občinskega sveta,
- sodelovanje pri izvajanju nalog na področju upravljanja s
kadrovskimi viri,
- sodelovanje pri oblikovanju in urejanju spletnih strani občine
ter pri pripravi drugih medijev za obveščanje javnosti,
- naloge s področja promocije občine ter načrtovanje in
zagotavljanje izvedbe nabave promocijskega materiala
občine.
V kabinetu se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas
vezana na mandat župana.
22. člen
Vodje uradov vodijo upravne, strokovne, razvojne in druge
zadeve na področjih, za katere je organiziran urad in odločajo
v postopkih v skladu s pooblastili in pristojnostmi. Vodje
uradov morajo sodelovati pri reševanju skupnih zadev.
Vodje so v okviru svojega delovnega področja odgovorni za
zakonitost poslovanja in pravilno izvajanje predpisov in nalog,
za spremljanje in uveljavljanje določil sprememb predpisov
oziroma nalog lokalne samouprave, za gospodarno ravnanje
z občinskim premoženjem ter za zakonito in namensko porabo
sredstev. Za svoje delo so odgovorni županu in direktorju
občinske uprave.
Za učinkovitejše izvajanje nalog s posameznih delovnih
področij občinske uprave se s pravilnikom o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest lahko znotraj občinske uprave
ustanovijo notranje organizacijske enote.
23. člen
Urad za javne finance in splošne zadeve opravlja predvsem
naslednje naloge:
- koordinira pripravo in izvajanje proračuna, sprememb
proračuna, zaključnega računa občine ter poročila o realizaciji
proračuna,
- skrbi za izvrševanje proračuna skladno s predpisi,
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- spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih
uporabnikih,
- obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih
nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
- zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju
občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih
financ,
- vodi računovodstvo občine ter pripravlja analize ter finančna
poročila,
- opravlja finančno računovodska opravila za neposredne in
posredne proračunske uporabnike ter društva,
- upravlja s prostimi denarnimi sredstvi in vodi računovodstvo
enotnega zakladniškega računa,
- pripravlja ter vodi premoženjsko bilanco občine,
- skrbi za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem,
- vodi evidenco finančnega premoženja in zbirke evidenc
ostalega premoženja občine,
- opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov občine ter
daje strokovno soglasje,
- daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov
s finančnimi viri,
- daje mnenje k gradivom za občinski svet, ki imajo finančne
posledice,
- zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za
potrebe občine,
- skrbi za izvajanje nalog mestne blagajne,
- skrbi za izvrševanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu
pravnih oseb,
- sodeluje pri oblikovanju cen za izvajanje javnih služb in drugih
storitev občine,
- pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo davkov
iz pristojnosti občine, jih spremlja in analizira,
- opravlja naloge za nadzorni odbor občine,
- opravlja naloge na področju sistema plač in izvaja obračun
plač in drugih osebnih prejemkov,
- izvaja strokovne, administrativno tehnične in upravne naloge
na področju upravljanja s kadrovskimi viri,
- opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela občinske
uprave in sistemizacijo delovnih mest,
- opravlja preglede osnutkov in predlogov splošnih aktov z
vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi ter
z vidika pravil pravne tehnike,
- daje pravna mnenja v vseh zadevah s področja pristojnosti
občinske uprave in opravlja pravne preglede vseh pravnih
poslov občine ter daje strokovno soglasje za njihovo sklenitev,
- pripravlja predloge poravnav,
- (črtana)
- koordinira zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih
postopkih in postopkih mediacije,
- vodi evidence vseh sodnih zadev, izvensodnih poravnav,
pravnih poslov ter druge s področja pravnih in finančnih zadev
občine,
- skrbi za izvajanje volilnih in referendumskih opravil,
- vodi register splošnih aktov občine ter register sprejetih
odločitev občinskega sveta ter drugih organov občine,
- pripravlja interne akte ter vodi register internih aktov občine,
- opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge
vložišča ter naloge sprejemne in informacijske pisarne,
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- vzdržuje in razvija računalniško opremo ter tehnično vzdržuje
baze podatkov,
- zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z
informacijsko tehnologijo,
- načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega
materiala, računalniške in druge opreme,
- zagotavlja organizacijo delovanja arhiva, interne knjižnice in
ekonomata,
- koordinira uporabo prevoznih sredstev in druge opreme
potrebne za delovanje občinske uprave,
- skrbi za vodenje postopkov sistema kakovosti poslovanja
občinske uprave,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega
delovnega področja.
23.a člen
(črtan)
24. člen
Urad za premoženje in investicije opravlja predvsem naslednje
naloge:
- izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in
nadzora investicij,
- načrtuje in sodeluje pri načrtovanju projektov,
- načrtuje in izvaja upravne in strokovno tehnične naloge
za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja
investicij,
- izvaja postopke javnega naročanja za večje investicijske
projekte občine,
- zagotavlja izvajanje investicij,
- zagotavlja izvajanje investicij in opravlja naloge investicijskega
vzdrževanja nepremičnega premoženja
občine, razen tistega, za katerega je s posebnim predpisom
določeno drugače,
- zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja stavb in zemljišč
okoli njih v lasti in uporabi občine,
- skrbi za zavarovanje premoženja občine,
- zagotavlja vzdrževanje prostorov in opreme občinske uprave,
- koordinira izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog ter
zagotavlja pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov za
ožje dele občine,
- spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter
predlaga ukrepe,
- pripravlja predlog načrta stanovanjske politike občine,
- ureja zadeve v zvezi z neprofitnimi stanovanji,
- izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami na področju civilne zaščite in
reševanja ter požarne varnosti,
- oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo
delovanje,
- pripravlja obrambni dokument občine ter skrbi za njegovo
izvajanje,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega
delovnega področja.
24.a člen
Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje opravlja
predvsem naslednje naloge:
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- opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarski razvoj občine
in prestrukturiranje,
- pripravlja osnove in podlage za pripravo in izvajanje strategije
razvoja občine ter programske usmeritve razvoja posameznih
dejavnosti,
- skrbi za pripravo in implementacijo strategije razvoja
gospodarstva občine,
- privablja in zagotavlja podporo in storitve domačim in
mednarodnim vlagateljem,
- nadgrajuje obstoječi razvoj ter skrbi za nadaljnji razvoj novih
poslovnih con in infrastrukture za razvoj podjetništva,
- skrbi za promocijo lokacije Velenja kot privlačne lokacije za
podjetja,
- sodeluje z državnimi inštitucijami, regijskim podpornim
okoljem, cehovskimi organizacijami in podjetniškimi klubi,
podjetji ter drugimi organi,
- skrbi za delovanje projektne pisarne in pridobivanje sredstev
iz skladov Evropske unije,
- vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih
občine,
- spremlja pripravo in skrbi za poznavanje strateških usmeritev
EU in Slovenije in programov,
- pripravlja, prijavlja in izvaja razvojne projekte lokalne
skupnosti,
- nudi podporo podjetjem pri pripravi razvojnih projektov in
pridobivanju različnih virov sofinanciranja,
- skrbi za sistemsko zbiranje projektov s področja gospodarstva
vezano na prestrukturiranje,
- organizira in izvaja gospodarska srečanja in posvete,
- spremlja statistiko in gospodarske kazalce,
- vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za
razvoj turizma,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega
delovnega področja.
25. člen
Urad za urejanje prostora opravlja predvsem naslednje
naloge:
- koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine
in izvedbenih prostorskih aktov,
- skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
- pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja
in urejanja prostora,
- sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih
prostorskih aktov,
- pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja
prostora,
- koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter
za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja
objektov v prostor,
- koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov
v prostor,
- organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
- vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
- vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz
stanja prostora,
- vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,
- spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja
prostora,
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- daje potrdila o namenski rabi prostora, informacije o prostorskih
izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora ter
druge informacije ter potrdila s področja dela urada,
- skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
- skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in
urejanje prostora,
- skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena,
- sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano
opremo,
- opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in
za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem,
- opravlja naloge zemljiške politike občine ter naloge v zvezi z
opremljanjem zemljišč za gradnjo,
- skrbi za pripravo investicijskih programov in programov
opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo,
- opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in
grajenega javnega dobra,
- opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in davka na premoženje oz. drugih prihodkov iz
nepremičnega premoženja,
- odmerja komunalni prispevek,
- opravlja naloge razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč
za potrebe javne koristi,
- zagotavlja izvajanje geodetskih del potrebnih za urejanje
nepremičnin občine,
- vodi postopke za uveljavljanje predkupne pravice občine,
- vodi in skrbi za evidenco nepremičnin v lasti občine,
- opravlja naloge in zagotavlja podatke v zvezi z ulicami in
naselji v občini,
- opravlja naloge s področja načrtovanja prometa in mirujočega
prometa,
- sodeluje pri urejanje cestne infrastrukture,
- koordinira naloge ter sodeluje z državnimi organi in drugi
institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in
ceste infrastrukture ter energetike,
- opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v
občini,
- odmerja komunalno takso,
- opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja
kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova in ribolova,
- vzpodbuja razvoj kmetijstva, podeželja ter dopolnilnih
dejavnosti,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega
delovnega področja.

- zagotavlja izvajanje nalog s področja pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter urejanja pokopališč,
- skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišča,
- zagotavlja dejavnost oskrbe s toplotno energijo in zemeljskim
plinom,
- gospodari z javnimi komunalnimi objekti,
- skrbi za urejenost javnih tržnic,
- skrbi za urejenost in vzdrževanje javnih sanitarij,
- opravlja naloge s področja prometa ter plovbe po jezerih,
- skrbi za vodotoke ter druge vodne površine iz področja
pristojnosti občine,
- opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter
preventive in vzgoje v cestnem prometu,
- ureja mestni promet, opravlja naloge v zvezi z avtobusnimi,
avto – taxi prevozi, železniškim in drugimi prometom,
- skrbi za urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih
prometnih površin,
- skrbi za odvoz nepravilno parkiranih vozil ter za zapuščena
vozila,
- zagotavlja naloge s področja javne razsvetljave,
- zagotavlja in izvaja upravljanje z javnimi parkirišči ter ureja
javne parkirne hiše,
- skrbi za urejanje prometne signalizacije,
- sodeluje z državnimi organi in drugi institucijami pri razvoju,
izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter
energetike,
- načrtuje, predlaga standarde in normative za gospodarske
javne službe,
- opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih
služb,
- izvaja analize ter opravlja naloge, ki so vezane na oblikovanje
tarif in cen storitev posameznih gospodarskih javnih službe in
na njihov razvoj,
- zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne
infrastrukture,
- opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo
objektov in naprav namenjenih za izvrševanje gospodarskih
javnih služb,
- zagotavlja naloge s področja energetike, obnovljivih virov
energije ter učinkovite rabe energije,
- sodeluje in koordinira delo z ožjimi deli občin,
- odpravlja posledice naravnih in drugih nesreč,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega
delovnega področja.

26. člen
Urad za komunalne dejavnosti opravlja naloge s področja
izvajanja gospodarskih javnih službe ter razvoja mesta in
občine kot celote, zlasti:
- skrbi za izvajanje oskrbe s pitno vodo,
- skrbi za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
- koordinira in skrbi za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
za ločeno zbiranje odpadkov ter za osveščanje glede ravnanja
z odpadki,
- skrbi za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov in
vzdrževanje odlagališč,
- skrbi za izvajanje javne snage in čiščenja ter vzdrževanja
javnih površin in zelenih površin,

27. člen
Urad za družbene dejavnosti opravlja naloge s področja
negospodarskih javnih služb ter drugih družbenih dejavnosti,
zlasti:
- na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, glasbenega izobraževanja ter izobraževanja
odraslih,
- skrbi za razvoj programov in institucij na področju šolstva v
občini in njihovo povezovanje,
- opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij,
- skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno
dejavnost,
- koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa in
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rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju športa
ter rekreacije,
- opravlja naloge na področju zagotavljanja športne
infrastrukture,
- zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje
športno rekreativnih prireditev,
- opravlja naloge na področju kulture,
- skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture,
- skrbi za varovanje kulturne dediščine,
- zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, ki
izvajajo kulturne in športne programe in za druge organizacije
civilne družbe,
- skrbi za razvoj programov in institucij na področju
knjižničarstva,
- načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in
mladino,
- ureja, načrtuje ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno
infrastrukturo,
- pripravlja in uresničuje mladinsko politiko,
- pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane,
- opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine,
- skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči
in sodelovanja,
- skrbi za pospeševanje ter organiziranje dejavnosti in
programov socialnega varstva ter varstva zdravja,
- skrbi za zavarovanja brezposelnih oseb,
- zagotavlja storitve pomoči družini na domu,
- zagotavlja plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih
zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so
deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih in
plačila za družinskega pomočnika,
- zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene ter
lekarniške dejavnosti, izdaja odločbe in podeljuje koncesije,
- zagotavlja mrliško pregledno službo na svojem območju,
- skrbi za dobre medsosedske odnose,
- izvaja naloge s področja razpolaganja s stvarnim
premoženjem,
- koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih
ustanoviteljica je občina, s svojega področja dela,
- opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratne denarne
pomoči,
- sodeluje z ožjimi deli občine pri izvajanju programov,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega
delovnega področja.
28. člen
Naloge medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa,
medobčinskega redarstva, občinskega odvetništva se izvajajo
v skupnem organu občinske uprave, urejenim s posebnim
odlokom.
Del nalog s področja pravne službe, notranje revizije,
proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanje
prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa
se izvajajo v skupnem organu občinske uprave, urejenim s
posebnim odlokom.
Del nalog s področja izvajanja nalog za skupni organ za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb se izvaja v skupnem
organu, urejenim s posebnim odlokom.
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29. člen
V primeru spora o pristojnosti med organi občinske uprave
odloči župan.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Občinska uprava mora svojo organizacijo in delo uskladiti s
tem odlokom najkasneje v roku 3 mesecev od uveljavitve tega
odloka.
Župan izda najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi tega
odloka ustrezen pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v občinski upravi, ki je podlaga za organiziranje
manjših notranje organizacijskih enot in razporeditev delavcev
na ustrezna delovna mesta.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/03 in 21/05).
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/16 z dne 26. 10. 2016)
vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 10/18) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 17/2019) vsebuje naslednjo
končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne z
začetkom veljavnosti Odloka o ustanovitvi skupne občinske
uprave SAŠA regije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 20/20) vsebuje naslednjo
končno določbo:
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4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-09/2010
Datum:
				

		

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

15. junij 2021

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo, 69/17, 68/16,
54/17, 3/18 - odl. US, 43/19 - ZVoz-1B, 92/20), 9. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10
- ZUKN, 57/11), in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019) na svoji _______
seji dne __________ sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje
1. člen
(1) Spremeni se drugi odstavek 4. d člena Odloka, tako da se
glasi:
»(2) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno od
ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro, so:
Cona A:
- parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, reko
Pako in Rudarsko cesto, razen parkirišč na dvoriščih objektov,
na katere je dostop preprečen z zaporo;
- parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka
in parkirišče pred stavbo NLB.
Cona B:
- parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri
zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med Vodnikovo
cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže
zdravstvenega doma;
- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15 in
Tomšičeva cesta 10;
- zgornja etaža garažne hiše pri zdravstvenem domu;
- parkirišče pri Cesti bratov Mravljakov 1;
- parkirišče pri Efenkovi 2;
- parkirišče za stavbo C Šolskega centra Velenje, od Tomšičeve
ceste do zapornice pri Glasbeni šoli Velenje;
- parkirišče pri Pump Tracku Velenje.«
(3) Dodana območja so označena na grafični karti v Prilogi
13a.
2. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 12/2010-UPB1; 27/2010; 7/2011,
23/2011, 13/2013, 17/2013, 20/2014, 37/2014, 4/2015,
11/2015, 3/2016, 12/2016, 10/2018, 17/2019, 29/2020, 2/2021
in 7/2021; v nadaljevanju: Odlok) se doda nov 4.i člen Odloka,
ki se glasi:
»4. i člen (cona VISTA)
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(1) Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo
parkirišča na območju cone VISTA, na katerih je parkiranje
časovno omejeno in se v času, ko je parkiranje omejeno,
plačuje parkirnina.
(2) Na parkiriščih na območju cone VISTA je parkiranje omejeno
v času od 1. maja do
30. septembra vse dni v tednu med 8.00 in 22.00 uro.
(3) Parkiranje v trajanju do 60 minut je znotraj cone VISTA
brezplačno, začetek parkiranja se vidno označi;
(4) Vsaka začeta ura parkiranja (do 5 ur) znotraj cone VISTA
znaša 1 EUR;
(5) Župan lahko s sklepom določi neomejeno in brezplačno
parkiranje na parkiriščih znotraj cone VISTA v času prireditev;
(6) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih
v tem členu odloka, je razvidno iz grafične karte v prilogi 13b;«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0001/2015
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
• Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13
- uradno prečiščeno besedilo, 69/17, 68/16, 54/17, 3/18 - odl.
US, 43/19 - ZVoz-1B, 92/20),
• Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11) in
• Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019).
2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ODLOKA:
Mestna občina Velenje je po odkupu zemljišč ob jezerski obali
leta 2014 intenzivno urejala južno obalo Velenjskega jezera,
ki smo jo poimenovali Velenjska plaža. Uredili smo sanitarije,
poskrbeli za reševalce in v prostor vnesli številne vsebine,
ki obiskovalcem omogočajo brezskrbno preživljanje prostih
trenutkov v skrbno urejenem okolju Velenjskega jezera. Že
nekaj let preko poletja strokovnjaki inštituta Eurofins Erico
Slovenija d.o.o. tedensko analizirajo vodo, ki se je izkazala za
kvalitetno in primerno za kopanje.
S spremembo tega odloka se območje modre cone B ponovno
razširi na parkirišče za stavbo C Šolskega centra Velenje, od
Tomšičeve ceste do zapornice pri Glasbeni šoli Velenje, kjer je
bila modra cona vzpostavljene že do leta 2014 in je bila zaradi
takratne izgradnje GH Zdravstveni dom ukinjena. Stanje je
sedaj normalizirano in območje plačljivega parkiranja oziroma
modra cona ponovno vzpostavi nazaj.
Zaradi nereda pri parkiranju se območje modre cone B razširi
na makadamsko parkirišče pri Pump Tracku Velenje.
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3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Trenutno parkirišča na območju cone VISTA, parkirišča za
stavbo C Šolskega centra Velenje, od Tomšičeve ceste do
zapornice pri Glasbeni šoli Velenje in parkirišča pri Pump
Tracku niso razglašena kot parkirišča posebnega pomena in
parkiranje na njih ni omejeno niti plačljivo. Pogostokrat prihaja
do nereda pri parkiranju, kar ovira cestni promet in zmanjšuje
varnost udeležencev v prometu.
Na območju cone Vista je na travnatem terenu možno parkirati
približno 450 vozil, na območju parkirišča za stavbo C 49 vozil
in na območju parkirišča pri Pump Tracku 25 vozil.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Zaradi ureditve možnosti plačevanja parkirnine na območju
Velenjske plaže ocenjujemo odhodek v višini 40.000 EUR
(nakup 2 parkomatov, gradbena dela, vzdrževanje, varovanje,..).
V letu 2021 se od pobrane parkirnine ocenjuje prihodek v višini
67.500 EUR.
S ponovno vzpostavitvijo modre cone na parkirišču za stavbo
C Šolskega centra Velenje, od Tomšičeve ceste do zapornice
pri Glasbeni šoli Velenje in vzpostavitvijo modre cone na
makadamskem parkirišču pri Pump Tracku Velenje, dodatnih
stroškov ne predvidevamo.
Prihodki v letu 2021 so za obe dodani območji v modri coni B
predvideni v višini 65.400 EUR.
Zaradi uvedbe plačljivega parkiranja se predvideva da se bo
povečalo parkiranje ob robu glavne ceste, ki vodi do Velenjske
plaže, potrebno bo postaviti prometne znake, da se nepravilno
parkiranje tam prepreči. Ob Industrijski cesti je predviden tudi
izkop jaška po celotni dolžini in postavitev ograje.
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka
predlagamo, da se, v skladu s prvo alinejo prvega odstavka
99. člena Poslovnika Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo in 7/17), odlok
obravnava po skrajšanem postopku.
Datum: 10. 6. 2021
Pripravili:
Bojana Žnider, l.r.
Bojan Prelovšek, l.r.
Sonja Glažer, l.r.
Franc Zajamšek, l.r.
Lucija Koren, l.r.
Elma Dervišević, l.r.
Anton BRODNIK, l.r.
dipl. inž. Zaščite pri delu, mag.
Vodja urada za komunalne dejavnosti
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019) predlagam
svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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POROČILO O DELU SAŠA INKUBATORJA ZA LETO 2020
1.1. OSNOVNE INFORMACIJE
Naziv:

SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.,

Skrajšan naziv:

SAŠA inkubator d.o.o.

Sedež družbe:

Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje

Davčna številka:

SI16705327

Matična številka:

2332655 000

Telefon:

+386 3 7777101

E-mail:

info@sasainkubator.si

http:

www.sasainkubator.si

1.2. PODROČNA ZAKONODAJA
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in
13/18 – ZSInv).
2. POSLANSTVO SAŠA INKUBATORJA
SAŠA inkubator je podaljšana roka Mestne občine Velenje na področju podjetništva. Naše poslanstvo
je zadržati mlade talente v regiji, spodbujati zagon novih podjetij ter nuditi podporo pri njihovem
hitrejšemu razvoju in rasti.
Po definiciji je podjetniški inkubator institucija, ki v prostorih na določeni lokaciji omogoča učinkovito
nastajanje in razvoj novih podjetij in zagotavlja urejeno poslovno okolje z infrastrukturo in s širšim
naborom upravnih in intelektualnih storitev za inovativna podjetja.
SAŠA inkubator je bil ustanovljen kot neprofitno podjetje, katerega osnovni namen je ustvarjati in
razvijati nova podjetja. Spodbujanje podjetništva, zagotavljanje delovnih mest, razvijanje in spodbujanje
kreativnih idej na področju novih procesov, tehnologij in storitev na celotnem območju SAŠA subregije
je ključna naloga in poslanstvo te družbe.
Osnovne aktivnosti inkubatorja so promocija podjetništva med mladimi, spodbujanje hitrejšega razvoja
in rasti podjetij, povezovanje zagonskih podjetji z mentorji, investitorji ter z zrelimi podjetji, odpiranje
dostopa do virov financiranja (SPS, SPIRIT, tvegan kapital, domači in EU razpisi, platforme za množično
financiranje) ter nudenje ugodnih prostorskih pogojev za podjetja.
Inkubator je vzpostavil partnerske odnose za skupen razvoj projektov s področja ustvarjanja kreativnega
in ustvarjalnega podjetniškega okolja z mnogimi podjetji in ustanovami tako na lokalnem, regijskem,
nacionalnem in mednarodnem nivoju. Odlično sodelujemo s Poslovnimi angeli Slovenije, Slovenskim
podjetniškim skladom, ABC pospeševalnikom, Savinjsko šaleško gospodarsko zbornico, Območno
obrtno zbornico, Šolskim centrom Velenje, GZS, ustanovitelji in ostalimi lokalnimi skupnosti, podjetji ter
smo član Startup iniciative Slovenije. Na mednarodnem področju sodelujemo z inkubatorji,
pospeševalniki, univerzami in gospodarskimi zbornicami iz Francije, Španije, Portugalske, Grčije, Italije,
Avstrije, Slovaške, Poljske in držav Balkana.
3. POUDARKI ZA LETO 2020:
-

16 novih podjetij
30 novih delovnih mest
62 dogodkov in delavnic za podjetja
1805,5 mentorskih in svetovalnih ur
Priprava online priročnika z navodili in orodji za delo od doma
Uspešna izvedba virtualne mednarodne konference Future 4.0, nova partnerstva med startupi
in korporacijami
Izvedba online programa Podjetniški trampolin 2020
Izvedba online programa Connected arketing
Uspešno prijavljen projekt Korpostart, v partnerstvu CorpoHub in Gospodarsko zbornico
Slovenije
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Uspešno prijavljen projekt Šola za vlagatelje, v partnersvu Poslovnih angelov Slovenije,
Kikštarterjem in Katapultom Trbovlje,
Uspešno prijavljen projekt Erasmus+ Scaling SMEs
Izvedba aktivnosti projekta projekta SIO SAŠA 2020/2022
Izvedba hackathona Les je zakon in Zelene tehnologije
Med najboljšimi inkubatorji v Sloveniji
Prejeli zlato priznanje GZS za inovacijo – konferenca Future 4.0
USPEHI PODJETIJ:
Eno podjetje preselgo 1 mio eur prihodkov
Dve podjetji dobili zlato priznanje za inovacijo GZS
Eno podjetje prejelo srebrno priznanje za inovacijo nacionalne GZS
Eno podjetje finalsit za Startup leta 2020

KAPACITETE V LETU 2020
3.1. Inkubirana podjetja
V letu 2020 je bilo:
- 10 podjetij v prostorih PC Rudarski dom, ki so skupaj zaposlovala 58 ljudi
26 podjetij ali posameznikov v pisarnah in coworking prostoru PC Standard
46 podjetij ali ekip, ki so člani inkubatorja, vendar ne potrebujejo prostorov
3.2. Razpolaganje s prostori
do leta 2024 ima SAŠA inkubator v najemu pisarniške in proizvodne prostore na Koroški 37 a,
Velenje, v izmeri 2.427,73 m2
ima v najemu objekt PC Standard v izmeri 1.566,55 m² (celotna površina poslovnih prostorov s
skupnimi prostori in pasažo).
v letu 2020 je bila zasedenost prostorov 90 %
3.3. Kadrovska struktura
Zaposleni v inkubatorju na dan 31.12. 2020:
direktorica,
vodja financ in projektov,
vodja projektov in stiki z javnostmi,
podjetniški svetovalec,
dva strokovna sodelavca.
Enota Centra ponovne uporabe Velenje:
- vodja centra ponovne uporabe,
tehnični sodelavec,
tehnični sodelavec.
4. ZASTAVLJENI CILJI ZA LETO 2020 TER NJIHOVA REALIZACIJA
Razvijati regijski startup ekosistem:
Ta cilj je dolgoročno zastavljen, veliko aktivnosti v letu 2020 je potekalo v smeri širitve mreže vseh
udeležencev pri razvoju ekosistema. Vzpostavili smo dobro sodelovanje z razvojnimi partnerji kot so
razvojne agencije v regiji in lokalne skupnosti, izobraževalnimi ustanovami, s SŠGZ in obrtno zbornico,
drugimi inkubatorji in tehnološkimi parki, in nekaterimi korporacijami in večjimi industrijskimi podjetji.
Sodelovati smo začeli z GZS in CorpoHub, Poslovnimi angeli Slovenije, Kikštarterjem, Katapultom. Smo
del vsebinskega podpornega okolja pri Slovenskem podjetniškem skladu, povezali smo se z 2 SRIPoma ter nekaterimi tujimi ambasadami.
Sodelovati pri zagonu vsaj 5 podjetij:
V letu 2020 smo presegli zastavljen cilj, saj je bilo s pomočjo programov SAŠA inkubatorja
novoustanovljenih 16 podjetij, ki so posledica direktnih učinkov programov oziroma so hitreje prešli fazo
zagona. Obenem imamo dva scale up podjetja.
Soustvariti 10 delovnih mest:
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Cilj je bil presežen, saj so podjetja skupaj soustvarila 30 novih delovnih mest.
Izvajati programe za startupe ter strokovne delavnice:
Ta cilj je vezan na kontinuirane dogodke in program inkubatorja. V letu 2020 je bilo izvedenih 62
dogodkov kot so promocijski dogodki, povezovalni dogodki, strokovne in izobraževalne delavnice,
hekathoni, Trampolin in Future konferenca.
Nuditi mentorske storitve:
V letu 2020 je bilo opravljenih preko 2.000 ur svetovanj in mentoriranja s strani različnih svetovalcev. V
okviru projekta SIO SAŠA 2018/19, Korpostart in Startup SAŠA smo nudili svetovanja potencialnim in
že obstoječim podjetnikom. Poleg ekipe SAŠA inkubatorja so preko SIO projekta pri mentoriranju in
ekspertnemu svetovanju sodelovali zunanji izvajalci. Področja: validacija ideje, produkt/market fit, kupci,
kanali do kupcev, digitalni marketing, prodaja, procesi v podjetju,
Dvigniti prepoznavnost podjetja v regiji in širše, širitev programa v Zg. Savinjsko dolino:
Cilj je bil dosežen, saj smo z dvema programoma, ki sta postala dve pomembni blagovni znamki, dvignili
promocijo in prepoznavnost inkubatorja tudi izven meja Slovenije.
Najbolj odmeven dogodek je bila tretja mednarodna konferenca Future 4.0, ki je potekala 17. in 18.
novembra 2020 in uspešno povezuje industrijske korporacije z obetavnimi zagonskimi podjetji. V letu
2020 se je iz skladiščnega prostora Gorenja preselila na splet in navdušila s popolnoma virtualno
izkušnjo, ki je pritegnila 573 udeležencev iz celotne Evrope. Za partnerske korporacije – Gorenje,
Kolektor, BSH, Iskra, Esotech in Iskratel – so uspeli izbrati 111 zagonskih podjetij iz Slovenije, Hrvaške,
Srbije, Bosne, Črne Gore, Albanije, Makedonije, Izraela, Bolgarije, Turčije, Grčije, Avstrije in celo
Gvatemale, ki so sevčeraj z njimi srečali na 1:1 sestankih. Na dogodku smo razglasili tudi Future Startup
2020. To je postalo podjetje Ektimo, ki se ukvarja z analizo podatkovnih baz, s čimer rešujejo različne
podjetniške izzive.
Podjetniški trampolin smo v letu 2020 prvič izvedli pri udeležencih doma – online. V četrtek, 4. 6. 2020,
smo v Podjetniškem centru Standard slavnostno zaključili že 5. Podjetniški trampolin. Gre za
šesttedenski program SAŠA inkubatorja, ki ekipam omogoča razvoj od ideje do prodaje v šestih tednih.
Izmed 26-ih prijavljenih podjetniških ekip, smo izbrali 15 tistih, ki so v času, ko so vsi stopili na zavoro
in smo imeli občutek, da je svet skoraj obstal, stopile iz okvirjev in 6 tednov gradile svoje ideje ob pomoči
vrhunskih strokovnjakov iz prakse. Na koncu smo izbrali 6 najboljših, ki so se na zaključnemu dogodku
premierno predstavile pred potencialnimi investitorji, podjetniki in gledalci, ki so nas v živo spremljali na
spletu.
S promocijskimi pa delamo na prepoznavnosti v Zgornje savinjski dolini, kjer nas tudi vedno bolj
prepoznajo kot sogovornika pri razvoju podjetniške ideje ter pri rasti na trgu. Z dogodki kot so startup
vikendi pa dvigujemo prepoznavnost med dijaki, ki so naša pomembna ciljna publika.
5. IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020
Najpomembnejše aktivnosti v letu 2020:
Izvajanje 6-ih projektov, sofinanciranih iz EU sredstev ter uspešna izvedba sktivnosti projekta
SIO 2020/2022
Izvedba podjetniških šol, delavnic, dogodkov
Podpora Klubu podjetnikov SAŠA regije
Promocija preko različnih medijev ter dvig prepoznavnosti in ugleda SAŠA inkubatorja
Identifikacija 46 novih podjetniških idej v regiji
Upravljanje s prostori na dveh lokacijah
Mentorski in ekspertni program za startup podjetja in zrelejša podjetja
Oddani 2 prijavi na razpise
Delovanje Centra ponovne uporabe
5.1. Program Mladi in podjetništvo
Hackathon Les je zakon in Zelene tehnologije
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V okviru projekta VPI LES smo izvedli online hackathon Les je zakon, kjer smo z strokovnjaki na
področju podjetništva in novih tehnologij pripravili program za rast in razvoj posamznikov in podjetij, ki
se ukvarjajo z lesenimi produkti.
V sodelovanju s podjetjem Esotech in Šolskim centrom Velenje pa smo izvedli hackatho na temo zelenih
tehnologij, kjer so mladi iskali rešitve na podane izzive podjetja in razvijali svoje kompetence na
področju inoviranja, design thinkinga in hitrega prototipiranja.
POPRI
V letu 2020 smo postali nacionalni partner projekta POPRI, ki spodbuja podjetniško razmišljanje pri
mladih. Zadolženi smo za vzhodno Slovenijo. Izvajamo predizbor ekip za finale.
5.2. Program StartUp Velenje
Promocijsko-motivacijski dogodki
Namen dogodkov je spodbuditi in motivirati potencialne podjetnike, ki že imajo lastno podjetniško idejo,
ter startup podjetja, da se odločijo za sodelovanje v podjetniških šolah ter drugih programih, ki jih bomo
izvedli v SAŠA inkubatorju v letu 2019. Predstavljene so bile tudi prednosti in možnosti, ki jih program
podjetniškega inkubatorja nudi pri zagonu in rasti podjetja, vključno s prostorskimi možnostmi in
vključitvijo v predinkubacijo in inkubacijo.
Ciljne skupine: potencialni podjetniki (mladi, vsi posamezniki, ki so zaposleni ali tudi ne in imajo
podjetniško idejo) ter obstoječa inovativna podjetja s potencialom rasti v regiji, ki potrebujejo dodatno
spodbudo in predstavitev podjetniških programov SAŠA inkubatorja v letu 2020, da se odločijo za
sodelovanje.
Izvedenih je bilo 12 štartup večerov v SAŠA regiji, s skupaj 552 udeleženci.
Izvedba strokovnih delavnic
Tekom leta smo izvedli več tematskih strokovnih delavnic z namenom dvigovanja znanja startup ekipam
in tudi startup podjetjem. Skupaj je bilo izvedenih 27 delavnic s skupaj 520 udeleženci. Najpomembnejše
so bile vezane na Trampolin, P2, Future 4.0, sklop marketinških delavnic, delo na daljavo, excell in
druge.
Priprava podjetij za razpis P2
Namen aktivnosti je bil priprava podjetij, da se bodo uspešno prijavila na razpis P2 Slovenskega
podjetniškega sklada ter pridobila nepovratna sredstva. Priprave so potekale v obliki delavnic ter
individualnega dela s podjetji. Na delavnicah je bilo 5 potencialnih prijaviteljev, na DEMO dan in razpis
sta se prijavili 2 podjetji, ki žal nista bili uspešni.
Izvedba nabora in presoje inovativne ideje
Ta aktivnost poteke skozi vse leto in je vezana na iskanje podjetniških idej po regiji ter vključitev v
mentorske in druge programe SAŠA inkubatorja. Največja presoja poteka v sklopu programa Trampolin,
kjer smo izmed 26 prijav izbrali 12 najboljših. Aktivnost poteka tudi preko informiranja in svetovanja, pri
včlanitvi podjetja med člane ter pri oddaji prostorov v podnajem.
Podjetniški trampolin 2020
Podjetniški Trampolin je osrednji podporni produkt SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti
razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev
povratnih/nepovratnih sredstev (SPS). Šola je namenjena nosilcem idej, ekipam in obstoječim podjetjem
in je potekala v obliki tedenskih delavnic.
Trampolin je potekal od 2.4. 2020 do 4.6.2020, ko je bil tudi zaključek s predstavitvijo 6 najboljših ekip
pred investitorji.

19. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran 50 / Številka 20

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

15. junij 2021

Informiranje, svetovanje, usmerjanje
Aktivnost namenjena informiranju in svetovanju iz različnih področij za potencialne in startup podjetnike
(programi, viri financiranja, razpisi, trženje, marketing, razvoj produkta, razvoj poslovnega modela,
povezovanje….). Izvajamo ga z lastnim kadrom. Svetovanje se v večini izvaja osebno v prostorih SAŠA
inkubatorja, informiranje pa telefonsko, po mailu in osebno. V letu 2020 je bilo izvedenih 734 ur
svetovanja in informiranja.
Mentorski program in specialistično svetovanje
V okviru aktivnosti je bilo 803,5 izvedenih svetovanja in sicer tako z zunanjimi kot notranjimi mentorji.
Največ mentoriranj so bile deležne ekipe Trampolina 2020.
V sklopu specialističnih svetovanj je bilo izvedeno za 268 ur svetovanj z notranjimi in zunanjimi
svetovalci. Aktivnost se je izvajala v okviru projektov SIO SAŠA 2020/22 in Korpostart.
Program Future 4.0
Je specializiran program namenjen povezovanju industrijskih startupov z večjimi podjetji in
korporacijami.
Tretjo mednarodno konferenco Future 4.0smo izvedli 17. in 18. novembra 2020. V letu 2020 se je iz
skladiščnega prostora Gorenja preselila na splet in navdušila s popolnoma virtualno izkušnjo, ki je
pritegnila 573 udeležencev iz celotne Evrope. Za partnerske korporacije – Gorenje, Kolektor, BSH, Iskra,
Esotech in Iskratel – so uspeli izbrati 111 zagonskih podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne, Črne
Gore, Albanije, Makedonije, Izraela, Bolgarije, Turčije, Grčije, Avstrije in celo Gvatemale, ki so sevčeraj
z njimi srečali na 1:1 sestankih. Na dogodku smo razglasili tudi Future Startup 2020. To je postalo
podjetje Ektimo, ki se ukvarja z analizo podatkovnih baz, s čimer rešujejo različne podjetniške izzive.
5.3. PROGRAM CENTER PONOVNE UPORABE
V sklopu SAŠA inkubatorja deluje tudi enota CPU Velenje, katere dnevno poslanstvo je ozaveščanje o
PONOVNI UPORABI, preprečevanje nastajanja odpadkov ter prodaja prenovljenih izdelkov.
Aktivnosti 2020:
Redno tedensko prevzemanje izdelkov (pri občanih in v ZC I.).
Organizirani ogledi CPU in predstavitev našega dela: skupinam iz Vrtca Velenje,
osnovnošolcem iz drugih krajev SLO, dijakom ŠCV, varovancem različnih VDC, društvom
in podjetjem. Sodelovanje v projektu ONNO - obisk OŠ iz Šaleške doline, predstavitev CPU
in pomena PONOVNE UPORABE.
Ob različnih letnih akcijah podarjanje knjig obiskovalcem CPU in večje občasne donacije
knjig Gorenju za projekt Slovenija bere.
Izposoja različnih stvari MC Velenje (za različne namene), podarjanje stvari društvom
(predvsem tabornikom), zbiranje in oddaja vseh stvari, ki so pomemben za zgodovino
Šaleške doline Muzeju Velenje.
Redno objavljanje na našem FB profilu, Velenjčan.si, gostovanje v različnih medijih (VTV,
Radio Velenje, Naš Čas, Moj radio, …).
6. Drugi sofinancirani projekti v letu 2020
Projekt 1:
PROGRAM
IME PROJEKTA
VLOGA
VREDNOST PROJEKTA
SOFINANCIRANJE
PARTNERJI PRI PROJEKTU
TRAJANJE PROJEKTA
STATUS PROJEKTA
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Razvoj podeželja - LAS
STARTUP SAŠA
Vodilni partner
62.525,00 EUR
85%
Občina Ljubno in Klub podjetnikov SAŠA regije
marec 2018 do junij 2020
Zaključen
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NAMEN PROJEKTA

AKTIVNOSTI

Projekt 2:
PROGRAM
IME PROJEKTA
VLOGA
VREDNOST PROJEKTA
SOFINANCIRANJE
PARTNERJI PRI PROJEKTU
TRAJANJE PROJEKTA
STATUS PROJEKTA
NAMEN PROJEKTA

AKTIVNOSTI

Projekt 3:
PROGRAM
IME PROJEKTA
VLOGA
VREDNOST PROJEKTA
SOFINANCIRANJE
PARTNERJI PRI
PROJEKTU
TRAJANJE PROJEKTA
STATUS PROJEKTA
NAMEN PROJEKTA

AKTIVNOSTI

stran 51 / Številka 20

Spodbuditi podjetništvo v Savinjsko – šaleški regiji
Izvedba promocijskih dogodkov - 16
Iskanje in presoja novih podjetniških idej - 20
Izvedba mentorskega programa
Izvedba 4 hackathonov (turizem, zelene tehnologije, les,
samooskrba)
Izvedba večjega podjetniškega dogodka, skupaj s
Klubom podjetnikov
Oblikovanje in podpis memoranduma o vzpostavitvi
mreže subjektov za podporo startup podjetjem

Evropski sklad za regionalni razvoj
VIRTUALNI INKUBATOR ZA LES – VPI_LES
partner
107.984,13
86.387,30
Občina Nazarje, Občina gornji Grad, SŽGZ
30.09.2019-30.05.2020
Zaključen
Vzpostavitev virtualnega poslovnega inkubatorja za lesne
proizvodnje mikro obratov
vzpodbuditi nove podjetniške iniciative v lesarstvu
diplomantom lesarstva po dokončanju študija omogočiti
prehod v podjetništvo v domačem okolju
Oblikovanje virtualnega inkubatorja lesarjev
Priprava in izvedba predinkubacijskih vsebin/dogodkov
Na treh pilotnih skupinah testirati virtualne oblike dela: a)
Hi-tech leseni izdelki, b) drobni leseni izdelki, c) lesno
oblikovanje

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD
KORPOSTART
Partner
114.000 eur (skupaj)
100%
CorpoHub – vodilni partner, GZS - partner
15.5.2020 – 31.1.2021
Zaključen
Povezovanje startupov s korporacijami
izvedba izobraževalnega programa za MSP iz portfelja
Slovenskega podjetniškega sklada
izvedba izobraževalnega programa za korporacije
izvedba povezovalnega dogodka
promocija
mentorski program in individualno delo z MSP
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VLOGA
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PARTNERJI PRI
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TRAJANJE PROJEKTA
STATUS PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA

AKTIVNOSTI
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NAMEN PROJEKTA
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ERASMUS +
SCALE SMES
Partner
229.585 EUR(skupaj) 31.405 EUR (delež inkubatorja)
100%
Inkubator kreativnih industrija Koprivnica (ENTER
KOPRIVNICA), ARGO di Donda Andrea e C. snc., ROMAGNA
TECH societa consortile per azioni, KEK ORAMA E.E.,
INNOGESTIONA ambiental SL
1.11.2020 . 31. 10. 2022
V trajanju
Dvig KKI sektorja, da bodo posamezniki uspešnejši na svoji
podjetniški poti
Izdelava priročnika, ki bi bil v pomoč potencialnim in mladim
podjetnikom v KKI in tistim, ki delajo z njimi.
Trening platforma za posameznike iz KKS preko katere bodo
dostopali do vsebin, s katerimi bodo bolje pripravljeni za
formiranje poslovnega modela. Poudarek bo na naslednjih
tematikah: dizajn, moda, industrija zabave, prehrana, kulturna
dediščina
Analizirati kulturno kreativne industrije (KKI) v Sloveniji,
prepoznati njihovo trenutno organiziranost in kje so največje
potrebe posameznikov oz. podjetij v tej branži.
V priročniku smo poleg omenjenega zadolženi za poglavje
»Managerial and financial expertise«
5-dnevni trening program, predviden v aprilu 2021 (remote).

Splovenski podjetniški sklad
Šola za vlagatelje
Partner
97.200€ z ddv (skupaj)
100 %
Poslovni angeli Slovenije, KIKŠtarter, Katapult Trbovlje
1.8.2020 – 28. 2. 2021
Zaključen
Šola za investitorje ponuja uporabna teoretična znanja,
oplemenitena z bogatimi praktičnimi izkušnjami strokovnjakov, ki
bodo investitorjem in potencialnim investitorjem pomagali zgraditi
tiste investicijske kompetence, s katerimi bodo manjkrat zgrešili in
večkrat izbrali pravo naložbo.
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Promocija prihajajočih dogodkov, priprava reportaž in intervjujev z
uspešnimi vlagatelji.
Oddaja zaključnega poročila.

PROGRAM
IME PROJEKTA
VLOGA
VREDNOST PROJEKTA
SOFINANCIRANJE
PARTNERJI PRI
PROJEKTU
TRAJANJE PROJEKTA
STATUS PROJEKTA
NAMEN PROJEKTA

AKTIVNOSTI

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD
POPRI
Partner
Delež inkubatorja: 5.307,00 z DDV
100%
Primorski tehnološki park, ,Tehnološki park Ljubljana, Razvojni
center Novo mesto
Januar – april 2020
Zaključen
SAŠA inkubator je regijski partner projekta Popri, kjer gre za
nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12 do 29
leta starosti. Glavni cilj je spodbujanje podjetništva med mladimi.
Sodelovanje pri prijavi projekta na SPS.
Aktivna priprava promocije tekmovanja.
Izbor komisije za ocenjevanje regijskih prijav v kategorijah:
osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta.
Izvedba regijskega predizbora.
Izvedba delavnice za pripravo na pitch in 1:1 delo z ekipami za
nacionalno tekmovanje.

7. Promocijske aktivnosti:
Posodobitev spletne strani www.sasainkubator.si.
Posodobitev spletne strani www.future40.si
Komuniciranje preko družbenih omrežij (fb, LinkedIn, Instagram)
Promocija podjetij preko spletnih medijev
Promocija preko lokalnih in nacionalnih medijev
Izdaja e-novičk
Postavitev posodobljene spletne strani za Future 4.0 / www.future40.si
Spletni marketing:
SAŠA
inkubator

Future 4.0

spletna stran

www.sasainkubator.si

Facebook stran

@sasainkubator

IG profil

@sasainkubator

2495 všečkov
2724 sledilcev
677 sledilcev

Linkedin stran

@SAŠA INCUBATOR

135 sledilcev

Spletna stran

www.future40.si

Facebook stran

@thefuture4.0

IG profil

@future40conference

675 všečkov
713 sledilcev
135 sledilcev

Linkedin profil

@Future 4.0

322 sledilcev
19. seja Sveta Mestne občine Velenje

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

stran 54 / Številka 20

KORPOSTART

ŠOLA
ZA
VLAGATELJE

Facebook stran

@korpostart

Linkedin profil

@korpostart

Spletna stran

www.solazavlagatelje.si

Linkedin profil

@solazavlagatelje

15. junij 2021

60 všečkov
65 sledilcev
16 sledilcev

117 sledilcev

8. Finance
8.1. Poslovni odhodki
Poslovni odhodki so v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 znašali skupaj 489.035 €.
STROŠKI v EUR
1 STROŠKI DELA
Inkubator
CPU
2 STROŠKI ADMINISTRACIJE IN MATERIALA
Inkubator
CPU
3 STROŠKI PROSTOROV
najemnina PC Standard
obratovalni in vzdrževalni stroški PC Standard
najemnina CPU
obratovalni in vzdrževalni stroški CPU
najemnina PC Rudarski dom
obratovalni in vzdrževalni stroški PC Rudarski dom
4 STROŠKI PROGRAMOV
Future 4.0
LAS programi
SIO
Ostalo (Korpostart, Šola za vlagatelje,…)
5 AMORTIZACIJA
6 OSTALI STROŠKI
SKUPAJ

2020

201

20/1

21.1
1.0
.2
2.2

1.20
1.2
.
2.1

1,11
1,2
0,
0,

21.983
3.342
1.

23.850
2.101
.20

0,92
1,59
0,

8.408
10.188
6.323
7.063
49.311
601
1.2

8.469
12.700
6.323
7.854
49.440
1.484
20.1

0,99
0,80
1,00
0,90
1,00
0,40
0,

30.552
25.705
75.791
27.477
2.10

45.824
19.136
106.173
34.023
2.1

0,67
1,34
0,71
0,81
0,

1.00

0

1,

.0

1.0

0,

8.2. Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 skupaj znašali 502.700 €.
PRIHODKI v EUR
1
2
3
4
a

MOV
MOV ZA CPU
CPU PROMET
NAJEMNINE
najemnine PC Standard
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2020

201

20/1

100.000
24.000
34.431
64.531
16.767

80.000
24.000
44.404
75.160
16.829

1,25
1,00
0,78
0,86
1,00
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b
5
6
7
8
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47.764
49.063
54.082
159.228

58331
40771
33936
223027

0,82
1,20
1,59
0,71

17.365

9051

1,92

502.700

530.349

0,95

8.3 Poslovni izid
POSLOVNI IZID 2020
Celotni dobiček

v EUR
13.604

Davek iz dobička
Čisti dobiček poslovnega leta

1.032
12.572

Velenje, junij 2021

Ana Anžej, l.r.
direktorica
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POROČILO O DELU
RAZVOJNE AGENCIJE SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE, d. o. o., ZA LETO 2020
1. PREDSTAVITEV DRUŽBE
1.1. OSNOVNI PODATKI
Ime družbe
Skrajšano ime
Naslov
Organizacijska oblika
Šifra dejavnosti

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.
Razvojna agencija SAŠA, d. o. o.
Savinjska cesta 2, Nazarje 3331
Družba z omejeno odgovornostjo, neprofitna
70.220

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. je vpisana v sodni register pod št. registrskega
vložka 1/06720/00 pri Okrožnem sodišču v Celju, pod št. sklepa SRG 2000/03750, z dne 23. 10. 2000
in je pravna naslednica Zgornje Savinjskega podjetniškega centra, ki je bil ustanovljen 9. 12. 1997.
1.2. DEJAVNOSTI
Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so
pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje
problemov, postavljanje prioritet v okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih
ciljev.
Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in
skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za
pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.
Področja delovanja Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. in hkrati izhodišča za strategijo
razvoja agencije ter za njene programske usmeritve so:
Spodbujanje regionalnega razvoja,
Spodbujanje podjetništva,
Spodbujanje razvoja turizma,
Izvajanje drugih projektov in aktivnosti.
Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, v skladu s Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni in
skladno s Pogodbo o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva SAŠA subjekt spodbujanja
razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo SAŠA.
Prav tako je Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. ena izmed SPOT registracijskih točk.
SPOT registracija (prejšnja vstopna točka VEM) je točka, preko katere stranke s pomočjo svetovalca
vlagajo vloge v postopkih registracije družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov in pa
druge elektronske postopke preko portala SPOT. Konec leta 2017 pa je uspešno kandidirala na Javnem
razpisu za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v
okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.
S sklepom Sveta županov Savinjske regije pa je Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.
pridobila tudi soglasje za izvajanje nalog RDO – Regionalne destinacijske organizacije za SAŠA
subregijo – izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij ter krepitev
povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni ravni.
V letu 2020 je družba ponovno pridobila soglasje s strani županov Zgornje Savinjske doline za izvajanje
funkcij nosilca razvoja in promocije turizma v Vodilni destinaciji Zgornja Savinjska dolina.
V letu 2020 je Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., nadaljevala z aktivnostmi za
načrtovanje strategije in akcijskega plana za prestrukturiranje premogovnih regij.
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1.. LASTNIŠTVO
Osnovni kapital družbe znaša 1.122, EUR in je razdeljen na družbenike po naslednjih poslovnih
deležih:
DRUŽBENIK
Občina Solčava
Gospodarska zbornica Slovenije
Območna obrtno-podjetniška zbornica Mozirje
Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje
Vising, d.o.o.
Gemini – Rudolf Hramec s.p.
Občina Ljubno
Občina Luče
Občina Nazarje
Občina Mozirje
Mestna občina Velenje
Občina Šmartno ob Paki
Občina Šoštanj
Občina Rečica ob Savinji
Občina Gornji Grad

POSLOVNI DELEŽ
2,3179%
6,1810%
7,7263%
7,7263%
5,5188%
5,5188%
7,7263%
5,4084%
7,7263%
7,7263%
7,7263%
7,7263%
7,7263%
5,5188%
7,7263%

1.. ORGANI DRUŽBE
Organi družbe so: Skupščina, Nadzorni svet, direktor.
Skupščina je skupni organ vseh družbenikov, sestavljajo jo predstavniki vseh družbenikov.
Nadzorni svet je sestavljen iz 7 članov in sicer:
- mandatno obdobje do 18. 6. 2020
Alenka Rednjak, predsednica
Andreja Žehelj, član
Franci Kotnik, član
Radenko Tešanović, član
Drago Kovač, član
Klavdij Strmčnik, član
Ivo Glušič, član.
- mandatno obdobje od 19. 6. 2020 dalje
Alenka Rednjak (23. 2. 2021 imenovana Karla Sitar), predsednica
Franci Kotnik, član
Radenko Tešanović, član
Drago Koren, član
Ivo Glušič, član
Helena Šosterič, član
Jure Matjaž, član.
Direktorica družbe je mag. Biljana Škarja od 21. 5. 2017 dalje.
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2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2020
Na osnovi sprejetega programa dela za leto 2020 je delo agencije potekalo na naslednjih področjih
dela:
Spodbujanje regionalnega razvoja.
Spodbujanje podjetništva.
Spodbujanje razvoja turizma.
Izvajanje drugih projektov in aktivnosti.
2.1. SPODBUJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA
Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja razvojno
pospeševalnih nalog je delovanje Savinjske regije organizirano tako, da na ravni subregij delujejo
razvojne institucije, ki v sodelovanju z RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o., izvajajo
subregionalne in regionalne razvojne naloge.
Naloge in cilji ORP-ja so:
Ohraniti in razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor.
Zagotoviti učinkovito sodelovanje občin za hitrejše in usklajeno reševanje razvojnih in drugih
vprašanj, opredeliti razvojne prioritete območja in povezati občine za izvedbo skupnih
projektov.
Razvojna agencija SAŠA, d.o.o. je subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno
razvojno partnerstvo SAŠA in še naprej izvaja splošne razvojne naloge na regionalni ravni v skladu z
18. členom ZSRR-2:
Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za
obdobje 2014-2020, skladno z ZSRR-2-NPB1 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih.
Priprava in usklajevanje dogovorov za razvoj regije skladno z ZSRR-2.
Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega
programa 2014–2020.
Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih
naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov.
Sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami
pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji.
Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov.
Strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju sveta regije.
V letu 2020 so se nadaljevale aktivnosti pri usklajevanju dogovora za razvoj regije:
Usklajevalne aktivnosti z območnimi razvojnimi partnerstvi in RASR.
Usklajevalne in posvetovalne aktivnosti z občinami ORP SAŠA.
Usklajevalne aktivnosti s pristojnimi ministrstvi in direkcijami.
Usklajevalne aktivnosti z RRA Koroško za projekt Izgradnje regionalne kolesarske povezave
Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti.
Razvojna agencija je v letu 2020 sodelovala tudi pri snovanju Operativnega programa Evropske
kohezijske politike in Partnerskega sporazuma za obdobje 2021-2027.
Izvedba administrativno-tehnične in strokovne podpore delovanju območnih razvojnih
partnerstev (ORP)
Za delovanje območnega razvojnega partnerstva je potrebna administrativno-tehnična in strokovna
podpora, ki skrbi za redno delovanje, organiziranje sej in pripravo gradiva za seje Nadzornega sveta,
Sveta županov, sodelovanje v organih RASR – Svet Savinjske regije, Razvojni svet Savinjske regije,
odbori RRS.
Seje Nadzornega sveta Razvojne agencije SAŠA v letu 2020
12. redna seja NS, 11. 3. 2020.
Seja Skupščine Razvojne agencije SAŠA v letu 2020
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24. seja Skupščine, od 17 - 19. junij 2020.
Seje Sveta županov ORP Savinjsko-šaleška v letu 2020:
48. seja Sveta županov, 5.2.2020,
49. seja Sveta županov, 14.7.2020,
50. seja Sveta županov, 18.12.2020,
korespondenčna seja Sveta županov, 8 - 10 junij 2020,
korespondenčna seja Sveta županov, 29 - 30 september 2020.
Seje Sveta Savinjske regije v letu 2020:
3. seja Sveta Savinjske regije, 17.2.2020,
4. seja Sveta Savinjske regije, 21.7.2020.
Seje Razvojnega sveta Savinjske regije v letu 2020:
9. korespondenčna seja Razvojnega sveta Savinjske regije, 20 – 22 januar 2020,
10. korespondenčna seja Razvojnega sveta Savinjske regije, 28 – 29 september 2020.
Veliko aktivnosti vsebinskega dela je bilo opravljenih tudi na področju delovanja in usklajevanja dela
območnih in lokalnih organizacijskih oblik oziroma delovanju Območnega Razvojnega Partnerstva
SAŠA ter sodelovanju na ravni celotne regije in z RASR – sodelovanje z lokalnimi skupnostmi,
območnimi obrtnimi in gospodarsko zbornico, podjetji, javnimi zavodi itd. Izvajali smo aktivnosti pri
usklajevanju programa dela v regijski razvojni mreži.
Izvedba strokovne in administrativno tehnične podpore delovanju območnih svetov (ORP),
Izvedenih 9 delovnih srečanj med območnimi razvojnimi agencijami in RASR v letu 2020.
Spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2014-2020
(RRP 2014-2020), Spremljanje doseganja kazalnikov iz RRP Savinjske regije 2014 – 2020 za leto
2020.
Za obdobje v letu 2020 so se za MGRT pripravila tri poročila o izvedenih aktivnostih splošnih razvojnih
nalog v Savinjski razvojni regiji, ki so se opravljale v javnem interesu v letu 2020 in so podlaga za
izplačilo pogodbenega zneska.
Na podlagi sprejetega RRP 2014-2020 je potrebno spremljati izvedbo oziroma kazalnike RRP 20142020, ki so bili prav tako osnova za poročilo o izvajanju RRP Savinjske regije.
Razvojna agencija SAŠA d.o.o., je ne glede na to, da ni zagotovljenih sredstev za izvajanje RRP 20142020, izvajala vsebine, ki prispevajo k razvojnim področjem Regionalnega razvojnega programa
Savinjske regije 2014–2020.
Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov:
-

Koordinacija z župani glede priprave projektov,
Udeležba na sestanku v Ljubljani – dogovor za razvoj regij za PN 6.1. in 4.4.,
Skupni delovni sestanki ORP - RASR,
Priprava gradiva za novinarsko konferenco glede prednostne naložbe 3.1., 4.4. in 6.1.,
Gostitev partnerjev iz Razvojne agencije Pannoreg iz Subotice in predstavitev regije in dela ter
priložnosti za sodelovanje in povezovanje preko projektov,
Usklajevalni sestanki in kooordinacija projekta Kolesarke R3 – R8 (občine Mozirje, Šmartno,
Šoštanj, MO Velenje),
Udeležba na novinarski konferenci v Ljubljani – predstavitev Forest Glamping Resorta BlagušCharming Slovenia,
Platforma premogovne regije v tranziciji – prestrukturiranje Savinjsko-Šaleške in Zasavske
pilotne regije - tehnična pomoč, aktivno sodelovanje in vključevanje v pripravo prestrukturiranja,
Sodelovanje s TERIS, izmenjava izkušenj in skupni pristop pri transnacionalnih in drugih EU
projektih, izmenjava izkušenj LAS in Vodilnih destinacij,
Medgeneracijsko središče SAŠA – Generacije pod krošnjo – sodelovanje, priprava in izvajanje
aktivnosti na projektu,
Projekt EDIN II – European Diversity and Inclusion Network as a community of practice –
Erasmus+ KA202,
Projekt Erasmus+, KA204,
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Usklajevalni sestanki in spremljanje projekta Centralna čistilna naprava Mozirje.
Oblikovanje, usmerjanje in sodelovanje pri pripravi pisma podpore Sveta Savinjske regije za
družbo Gorenje,
Udeležba na delavnici glede končnega oblikovanja meril za izbor projektov v okviru izvajanja
Operativnega programa EKP 2021 – 2027, RITS Celje,
Usklajevalni sestanek glede Operativnega programa 2021 – 2027, Slovenska univerzitetna
športna zveza (SUSA),
Udeležba na delavnici MGRT za oblikovanje ukrepov v okviru RRF- podporno okolje- RASR
Celje (23.11.2020 in 25.11.2020).

V skladu z odločitvijo Sveta SAŠA regije je družba v letu 2020 pristopila še k izvedbi območnega
regionalnega programa za programsko obdobje 2021-2027. V ta namen je bil v letu 2019 konstituiran
tudi razvojni svet SAŠA regije, za katerega bo družba izvajala administrativno-tehnično pomoč.
2.2. SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
SPOT 2018-2022
Razvojna agencija SAŠA d.o.o., izvaja petletni projekt »Izvajanje celovitih podpornih storitev za
potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk«. SPOT svetovanje Savinjska
sestavlja sedem konzorcijskih partnerjev, ki s svojimi aktivnostmi pokrivajo celotno Savinjsko regijo.
Aktivnosti v okviru SPOT svetovanje Savinjska so namenjene potencialnim podjetnikom, mikro, malim
in srednje velikim podjetjem. Storitve so za uporabnike brezplačne in jih izvajamo na sedežu v Nazarjah
in na sedežu SPOT, Cesta na Ostrožno 4, Celje.
Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje
velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ki se
srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške
kulture.
V okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska smo v letu 2020 za območje Zgornje savinjske doline
izvedli naslednje aktivnosti:
Izvajanje splošnega svetovanja
Zagotavljanje kakovostne podpore vsem ciljnim skupinam MSP in potencialnim podjetnikom pri dostopu
do informacij, znanja in finančnih virov ter do hitrejših administrativnih postopkov (Opravljene svetovalne
storitve 245 uporabnikom, svetovanja so se izvajala na matični inštituciji, mobilno na sedežih podjetja
in na sedežu SPOT svetovanju Savinjska (OOZ Celje).
Animiranje in seznanjanje podjetnikov z razvojnimi spodbudami, pridobivanje in posredovanje
drugih informacij
Pomoč podjetnikom pri iskanju oz. uporabi različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim
spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, posredovanje drugih poslovnih
informacij, pridobivanje in posredovanje razpisnih informacij in razpisne dokumentacije (poslanih 53
paketov informacij podjetnikom po bazi). Promocija aktivnosti SPOT regije (osebna predstavitev
podjetjem, predstavitve na delavnicah…). SPOT Svetovanje deluje celostno in si prizadeva za
prepoznavnost v regiji v ta namen so bile aktivnosti usmerjene tudi k spodbujanju mreženja podpornega
okolja (šole, zbornice, društva…). Na spletni strani www.ra-sasa.si so sledile redne objave o dogodkih
v regiji in o razvojnih spodbudah. Pripravili smo članke o podjetniških temah in aktivnostih v regiji
(pripravljenih 10 podjetniški člankov), V okviru aktivnosti smo se čezmejno povezovali s sorodnimi
inštitucijami v sosednjih državah (Poslovna konferenca – Krožno gospodarstvo: soustvarjanje trajnostne
prihodnosti v Alpsko Jadranski regiji, Škocjan ob Klopinjskem jezeru, Avstrija, 7. E-konferenca: Early
warning Europe – Mentorstvo za obvladovanje težav)
Izvajanje podjetniških delavnic in usposabljanj
V okviru projekta SPOT smo v letu 2020 izvedli 7 podjetniških delavnic z namenom pridobivanja,
razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP,
ki jim bodo omogočila večje učinkovitost in s tem doseganje ciljev. Teme podjetniških delavnic so bile:
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Davčne novosti v letu 2020 za podjetja 2x, Predstavitev finančnih spodbud za turistične subjekte, kako
pripraviti dober PN, Predstavitev aktualnih javnih razpisov, Mega anti korona zakon (ZIUZEOP) - ključni
poudarki anti korona zakona za delodajalce in samozaposlene, Turistični boni. Na delavnicah je svoje
znanje izpopolnjevalo skupno 151 podjetnikov oz. potencialnih podjetnikov. Prav tako smo izvedli dve
več dnevni usposabljanji na temo Poslovno komuniciranje v angleškem jeziku kjer smo na tem področju
izobrazili 23 podjetnikov oz. potencialnih podjetnikov.
Registracija novih podjetij, spremembe že obstoječih dejavnosti in ostali postopki v okviru SPOT
registracije
Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij, hitrejša in cenejša ustanovitev podjetij,
poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za potencialne in obstoječe podjetnike (izvedenih 230
postopkov)
Ostale naloge
Opravljenih je bilo več koordinacijskih sestankov partnerjev projekta SPOT. V okviru projekta SPOT
Svetovanje Savinjska se je svetovalka udeležila več izobraževanj v okviru agencije SPIRIT in drugih
strokovnih izobraževanj. Skozi celotno leto se na sedežu SPOT ureja razstavni prostor showroom
regijskega gospodarstva.
SPOT svetovanje Savinjska smo organizirali 3. Regijsko srečanje podpornega okolja, ki je potekalo v
četrtek, 12. novembra 2020, od 12.00 do 15.00 ure aplikacije MS Teams. Namen spletnega srečanja je
bila predstavitev storitev in sodelovanje z institucijami podpornega okolja za podjetništvo ter predstavitev
izzivov aktualnega dela od doma z različnih vidikov. Z udeležbo na srečanju so udeleženci spoznali
katere storitve ponuja AJPES in kako lahko delo od doma tudi v času aktualnih izzivov ohranjamo kot
fleksibilno obliko pogodbe o zaposlitvi v interesu obeh strank ter kakšne so prednosti, slabosti, ukrepi in
navodila za delodajalce za zagotovitev varnosti delavcev in usmeritve glede ureditve delovnega mesta
na domu..
Izmenjava dobrih praks – družinsko podjetje Kodila, d.o.o. Izmenjava dobrih praks je bila namenjena
mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Udeleženci so spoznali uspešno družinsko podjetje in njihov
podjetniški pristop. Spoznali so celotno zgodbo podjetja Kodila od njihovih začetkov do danes, ko imajo
50 zaposlenih in okoli 5 mio čistih prihodkov od prodaje. Družina Kodila iz Markišavcev pri Murski soboti
se že tri generacije ukvarja s predelavo mesa in mesnih izdelkov. Z ustanovitvijo podjetja Kodila d.o.o.,
pred 21-leti, so bili postavljeni temelji za razvoj ponudbe kakovostnih mesnih izdelkov, katerih sloves
danes seže daleč čez meje Prekmurja in Slovenije, s pravkar zaključeno investicijo v celovito prenovo
proizvodnih prostorov pa so zagotovljeni pogoji za nadaljnjo rast obsega in kakovosti ponudbe. Namen
izmenjave dobrih praks je bil predstaviti idejo podjetja Kodila, kako je prišlo do ustanovitve blagovne
znamke »Diši po Prekmurju« . Pridobiti informacijo, kako so se soočali z povezovanjem z lokalnimi
ponudniki, skratka da seznanijo podjetnike z ustanovitvijo in delovanjem njihove blagovne znamke. Na
dogodku je sodelovalo 12 podjetnikov.
Za projekt SPOT imamo tudi pred-financiranje Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Ribnica in
se bo v celoti vrnil v letu 2021.
2.. SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA
2..1

Projekt Vodilna destinacija Zgornje Savinjske doline 2

Skupna vrednost projekta – upravičeni stroški: 286.949,90 EUR (258.254,91 = 90% sofinanciranje)
Obdobje upravičenosti stroškov je od 15. 10. 2019 do 15. 10. 2021.
Razvojna agencija SAŠA se je v mesecu januarju 2020 kot Vodilna destinacija Zgornje Savinjske
doline uspešno prijavila na javni razpis MGRT-ja za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij
in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, s projektom
»Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina 2«. 26. maja smo prejeli sklep o odobritvi sredstev,
pogodbo smo podpisali 29. septembra 2020.
Gre za nadaljevanje/nadgradnja operacije »Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina«, s katero
želimo destinacijo dvigniti na višji nivo z okrepitvijo kompetenc zaposlenih na področju turizma,
razvojem novih produktov, digitaliziranjem kulturne dediščine in oblikovanje le-teh v 5-zvezdična
doživetja, ki bodo destinacijo naredila bolj atraktivno za zahtevnejše goste.
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V operacijo bodo vključeni trije novi nosilni produkti (butični poslovni turizem, outdoor, počitnice v
gorah), ki so skladni z vizijo razvoja turizma, definirani za območje makroregije Alpska Slovenije, v
katero spada destinacija Zgornja Savinjska dolina. Novi turistični produkti bodo avtentični, inovativni
in kakovostni produkti, ki jih bomo razvili do faze tržne sposobnosti in bodo kot taki prispevali k višji
dodani vrednosti in imidžu destinacije skladno s temeljnimi usmeritvami, cilji in poudarjeno identiteto
destinacije, torej v smeri zelene, butične destinacije, ki nudi raznolika in aktivna doživetja, mir in
osebne koristi. Kvaliteto izvedbe bomo podkrepili z ogledom dobrih praks in aktivnostmi za izboljšanje
kakovosti razvitih produktov.
Digitalizirali bomo štiri enote kulturne dediščine, in sicer Gornji Grad – Samostan, Gornji Grad –
Vodnjak, Gornji Grad – Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata, Mozirje – staro trško jedro, za katere bomo
razvili krovno zgodbo v sodelovanju s strokovnjaki na področju turizma, lokalnimi deležniki ter
strokovnjaki za kreativne industrije. Na podlagi digitalizirane inovirane kulturne dediščine in v skladu
z odprtim pozivom za 5-zvezdična doživetja STO bomo oblikovali doživetji za izvirne, edinstvene,
pristne turistične produkte, ki jih bo mogoče kupiti kot paket/doživetje z višjo dodano vrednostjo.
Za višji nivo ponudbe pri turističnih ponudnikih (ciljne skupine) bomo skladno s potrebami le-teh izvedli
štiri sklope izobraževanj, in sicer: Komuniciranje s turisti, Zero-waste turizem (skladno z vizijo
območja), Poznavanje turistične ponudbe ZSD in Usposabljanja za interpretacijo dediščine ter
interpretativno vodenje z interno študijsko turo.
V letu 2019 smo izvedli že skorajda vsa evidenčna javna naročila za izbor izvajalcev aktivnosti. Večina
predvidenih aktivnosti je že v teku, določena usposabljanja smo morali zaradi epidemiološke situacije
prestaviti na kasnejši čas.
Za projekt VD ZSD 2 smo zaprosili za pred-financiranje na Slovenski regionalni razvojni sklad,
Ribnica, in prejeli posojilo v vrednosti 108.000,00 EUR za premostitev.
2..2

Projekt »SAVINJSKA VIA ALPS AND VALLEYS«

Skupna vrednost projekta – upravičeni stroški: 37.500 EUR (30.000 EUR = 80% sofinanciranje)
V okviru razpisa STO za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih
destinacij v Sloveniji v letu 2020 smo sredi meseca marca 2020 uspešno prijavili projekt SAVINJSKA
VIA ALPS AND VALLEYS in ga 17. 12. 2020 tudi zaključili. (V mesecu januarju smo prejeli odobritev
končnega poročila).
V času od junija do oktobra 2020 smo izvajali digitalno kampanjo in sicer v Nemčiji, Avstriji, na
Hrvaškem in na domačem, slovenskem trgu. Pri tem smo se posluževali oglaševanja preko Facebook
Display-a, Facebook Remarketinga in na slovenskem trgu tudi Google Search. Posebno pozornost
smo namenili promociji turističnih kmetij v destinaciji. Povezali smo se z Združenjem turističnih kmetij
Slovenije in skupaj izvedli promocijske aktivnosti na Nemškem, Avstrijskem in domačem trgu. V ta
namen smo posneli tudi posebej za to pripravljen kratek promocijski film, primeren za objavo na
družabnih omrežjih in napisali članek na temo turističnih kmetij v Zgornji Savinjski dolini. Kampanjo
smo uspešno zaključili, saj smo realizirali, oziroma presegli vse zastavljene cilje in tako pripomogli k
povečanju prepoznavnosti destinacije in obiskanosti spletnih strani destinacije.
V okviru projekta smo izvedli tudi vsebinske in tehnične nadgradnje spletne strani Visit Savinjska.
Izboljšali smo informativnost spletnih strani destinacije in samo uporabniško izkušnjo. V sklopu
projekta smo med drugim stran obogatili s šestimi novimi prispevki, kjer smo izpostavili destinacijo
kot zeleno, gostoljubno in varno alpsko destinacijo in v katerih smo izpostavili nosilne produkte za t.i.
HVT (high value traveller) gosta.
2...

SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA – RDO SAŠA

MARKETING IN POSPEŠEVANJE PRODAJE DESTINACIJE SAŠA
Na področju marketinga in pospeševanja prodaje destinacije SAŠA so bile opravljene
naslednje aktivnosti:
Priprava promocijskih in informativnih materialov SAŠA destinacije in krepitev znamke
Savinjska:
Priprava, realizacija in distribucija tiskanega panoramskega zemljevida Savinjska, ki pokriva
vseh 10 občin SAŠA regije.
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Sodelovanje na novinarski konferenci Herbal Glamping-a, (22. 2. 2020 v Ljubljani), ob
odprtju novega kampa s promocijskim materialom Visit Savinjska (USB ključki in stekleničke
za vodo). Na novinarski konferenci je prisostvovalo 50 novinarjev in predstavnik STO-ja.

Nastopi na sejmih pod skupno znamko Visit Savinjska:
Prijava na SIW borzo, 14. – 16. maja 2020, v Portorožu, naknadno odpovedano zaradi covid19.
Koordiniranje skupne prijave pod znamko Visit Savinjska na sejem Freizeit v Celovcu,
predviden med 3. – 5. aprilom 2020 (sodelovale bi občine Mozirje, Luče in Solčava), ki pa je
bil naknadno zaradi covid-19 odpovedan.
Upravljanje z družabnimi omrežji Facebook, Pinterest, Instagram, sponzorirane akcije
Priprava in objava prispevkov, komunikacija s sledilci.
Upravljanje z družbenimi omrežji poteka glede na izbrane mesečne teme in aktualnost.
Prispevki so zasnovani na kratkih, informativnih in inspirirajočih opisih, ki jih spremljajo
izbrane privlačne fotografije ali video prispevki.
Priprava in objava prispevkov s povezavami na spletno stran visitsavinjska.com, kjer je
predstavljena celotna regija. Izpostavitev produkta Počitniških doživetij Savinjske, v katerih
smo vključili turistično ponudbo iz celotne SAŠA regije. Gre za pripravo tedenskih
urnikov/programov v času poletnih počitnic, po principu »dnevi odprtih vrat«. Primeri
aktivnosti: interpretativno vodenje po Logarski dolini, ogled zeliščnega vrta in degustacija čaja
v gornjegrajski zeliščarni, vožnja z ladjico pa Velenjskem jezeru, ogled Vile Mayer in
vodohrama na Goricah, ogled Muzeja Premogovništva Slovenije, ogled Flosarske zbirke na
Ljubnem, Vinska turistična pot Šmartno ob Paki... Izpostavitev digitalne serije Savinjski mini
kino, kjer so v videoutrinkih predstavljeni različni kraji, ponudba in zgodovina SAŠA regije.
- Potekala je sponzorirana akcija na družbenih omrežjih Facebook in Instagram (1. 1.
2020-10.3.2020).
Rezultati sponzorirane akcije:
-

število ogledov strani visitsavinjska.com: 45.607,
ogledov strani visitsavinjska.com: 36.532 obiskovalcev,
število klikov na gumb rezerviraj na strani visitsavinjska.com: 425.

Priprava vsebin za spletno stran visitsavinjska.com:
- novi vsebinski prispevki, dopolnitve obstoječih prispevkov
Vpis novih dogodkov, ki so jih posredovale občine; prispevki Kako dobro poznate Savinjsko
in Slovenijo (kviz) 1, 2, Kaj početi v času samoizolacije? 9 namigov za kratek čas in dobro
počutje, Kako pripraviti ajdnek (recept), objava pravljice O hudobnem zmaju Koronarju, Čez
Alpe in doline: Aktivne družinske počitnice v Savinjski, 6 razlogov za romantični oddih v
Savinjski, 10 najlepših znamenitosti Savinjske, Zeleni napotki in doživetja, Trajnostna
mobilnost – izposoja koles in e-polnilnice, Okoljski in trajnostni znaki Savinjske, 5 razlogov
za počitnice na turistični kmetiji, 6 namigov za poletno osvežitev v Savinjski, 7 idej za vajin
jesenski oddih. V okviru digitalne serije Savinjski mini kino so predstavljeni npr. Smučarski
skoki v Velenju, Dan v rudniku, Šoštanjski smučarji, Šmartno ob Paki, Solčavsko,
dokumentarni film Robanov Joža, Smrekovec, Golte, Savinjski vodni krog, Zgornjesavinjski
želodec …
S pripravo novih prispevkov smo podaljšali čas zadrževanja na spletnih straneh za 50
sekund. Odlično smo povečali tudi prehodnost iz družbenih omrežij na spletne strani
visitsavinjska.com.
Objava člankov:
objava članka na portalu Kam z mulcem (zimske počitnice v Savinjski),
objava članka na portalu avtokampi.si (poletne počitnice in kampiranje v Savinjski),
objava članka »Varno čez hribe in doline po Savinjski« v prilogi slovenskih pokrajinskih
časopisov »Slovenske počitnice« (junij 2020),
intervju za časopis Naš čas na temo turističnih bonov (24. junij 2020),
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članek na temo doprinosa LEADER projektov k razvoju turizma na lokalnem območju
»Podeželski biseri, ki jih je pomagal "izbrusiti" evropski evro« (na portalu siol.net, 24. 9. 2020) –
prispevali smo pri oblikovanju vsebine članka.

AKTIVNOSTI VEZANE NA RAZGLASITEV EPIDEMIJE
Na zaprosilo MGRT smo pozvali turistične ponudnike naj nam posredujejo podatke:
o morebitnih turistih iz tujine, ki se v danih razmerah ne morejo vrniti domov (email z dne
17. 3. 2020);
o možnostih uporabe namestitvenih kapacitet za zdravnike, ljudi v karanteni in za obolele s
COVID-19 (email z dne 27. 3. 2020).
Skupne informacije za SAŠA regijo smo nato posredovali MGRT-ju.
Posredovanje dopisa pristojnim, s predlogi zakonodajnih ukrepov za pomoč turizmu (po
posvetu s turističnimi ponudniki iz SAŠA regije) – 14. 4. 2020. Predlogi zakonodajnih ukrepov
so bili oblikovani po spletnem srečanju/posvetu s turističnimi ponudniki in TIC-i, 8. 4. 2020.
Posredovanje dopisa na MGRT in na STO s prošnjo, da vključijo Nizozemsko na seznam t.
i. varnih, zelenih držav - 24. 6. 2020.
Posredovanje dopisa na MGRT s pozivom o ponovni proučitvi vključitve celotne Savinjske
statistične regije med t.i. rdeče cone - 16. 10. 2020.
Posredovanje dopisa na MGRT s pozivom o čimprejšnjem sproščanju ukrepov za turistične
ponudnike (8. 12. 2020).
Obveščanje turističnih ponudnikov o aktualnih razpisih, o aktualnih webinarjih ter o sprejetih
ukrepih za zajezitev epidemije na področju turizma in gostinstva.
V sodelovanju s Finančnim uradom Velenje smo organizirali delavnico na temo koriščenja
turističnih bonov (23. 6. 2020).
-

KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA TURIZEM
Koordinacijska skupina za turizem je pričela z delovanjem konec leta 2019, na takratno pobudo TIC
Mozirje. Od takrat se redno dobivamo (načeloma enkrat na mesec) in razpravljamo o aktualnih temah,
snujemo skupne projekte in iščemo možnosti za sodelovanje. V tabeli so navedeni datumi sestankov
in njihov dnevni red.
DATUM, KRAJ
DNEVNI RED
20. 2. 2020, Nazarje
- skupna predstavitev na sejmih
- predstavitev predloga zemljevida SAŠA regije
- osnutek partnerskega dogovora (Zaveza o sodelovanju na področju
turizma med RA Saša in občinsko ravnjo za večje sinergije pri razvoju
in promociji turizma
29. 5. 2020, Nazarje
- enotne označevalne table za TIC-e
- izmenjava aktualnih informacij o posledicah pandemije COVID-19 za
turistični sektor v regiji, o prilagoditvi delovanja TIC-ev in predlogi
skupnih aktivnosti v bodoče (razprava)
- predstavitev kampanje Moja Slovenija in možnosti vključitve vanjo
19. 6. 2020, Nazarje
- predstavitev rezultatov prvega projekta VD ZSD
16. 9. 2020, Gornji Grad
- izmenjava aktualnih informacij o poletni sezoni, pričakovanja za
jesen/zimo (razprava)
- Počitniška doživetja Savinjske (izkušnje iz poletne sezone in priprava
zimskih doživetij)
15. 10. 2020, Solčava
- predstavitev dela Odbora za trajnostni in celostni razvoj SAŠA (v
okviru priprave Območnega razvojnega programa)
- priprava zimskih Počitniških doživetij Savinjske
7. 12., virtualni sestanek
- definiranje projektov s področja turizma in kulturne dediščine, za
katere želimo, da se uvrstijo na seznam za podporo s strani
evropskega sklada RRF - Recovery and Resiliance Facility
11. 12., virtualni sestanek - predstavitvi ponudnikov rezervacijskih sistemov: rezervacijskega
sistema Moja Slovenija in platforme Experience Slovenia
21. 12., virtualni sestanek - predstavitev ponudnikov rezervacijskih sistemov: podjetja Bentral in
podjetja Forward
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UDELEŽBA NA KONFERENCAH/ USPOSABLJANJIH
-

Delovno srečanje makro destinacije Alpska Slovenija, 14. 2. 2020.
Sodelovanje na virtualni konferenci »China-CEEC SME Work and Production Resumption
Information Exchange Video Conference«, 16. 6. 2020, za vzpostavitev in ohranjanje stikov
s kitajskimi partnerji.
Srečanje predstavnikov vodilnih destinacij slovenskega turizma v Ljubljani, 17. 9. 2020.
Udeležba na usposabljanjih v organizaciji STO-ja (t.i. Management Akademija), ki je
potekala v več modulih, v mesecu novembru in decembru 2020 (eno srečanje je bilo
organizirano v januarju 2021).
Udeležba na Dnevnih Slovenskega turizma, 8. 12. 2020.
Udeležba na predstavitvi raziskave “Ocena potenciala domačega gosta”, 18. 12. 2020.

OSTALE AKTIVNOSTI
Izvedba produkta »Počitniška doživetja Savinjske« (priprava urnikov, koordinacija s TIC-i in
turističnimi ponudniki).
Priprava analize stanja turizma v SAŠA regiji, za potrebe priprave Območnega razvojnega
programa.
Priprava občinskih in regionalnih projektnih predlogov s področja turizma in kulturne
dediščine za sofinanciranje iz RRF-ja (Recovery and Resilience Facility). (Predlogi so bili
posredovani na MGRT po uskladitvi na sestanku koordinacijske skupine za turizem in po
posredovanju projektnih predlogov s strani občin).
Sodelovanje na Turističnem Hackatonu Langusar (Topolšica), pomoč pri kreiranju 5*
doživetja (28. 5. 2020).
Sestanek na STO z gospo Ano Savšek, 30. 9. 2020 – opredelitev možnosti sodelovanja in
promocije.
2.. IZVAJANJE DRUGIH PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI
V letu 2020 smo izvajali še naslednje projekte in aktivnosti:
Kolesarske povezave SAŠA
V letu 2020 so na Razvojni agenciji SAŠA d.o.o., potekale redne usklajevalne aktivnosti med občinami
in pripravljavcem Elaborata za označitev kolesarskih poti in pripravljavcem spletne aplikacije in
tiskane karte, ter Direkcijo RS za infrastrukturo.
Trenutno stanje je sledeče:
Občina Solčava: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel in table so postavljene.
Občine Ljubno: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel.
Rečica ob Savinji: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel.
Luče: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel.
Ljubno: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel.
Nazarje: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel.
Mozirje: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel.
Šoštanj: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel.
Šmartno ob Paki: Elaborat v ponovnem potrjevanju na Direkciji RS za infrastrukturo.
MO Velenje, Elaborat v usklajevanju
POI Točke (naravne in kulturne znamenitosti, turistični ponudniki), pripravljen nabor, opisi in prevodi
Opisi poti – v pregledu in dopolnjevanju.
Jejmo lokalno
Projekt »Jejmo lokalno« za povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji ima pomen
ozaveščanja javnosti in je del večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepa
prehranska samooskrba. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Prijavitelj je LU Velenje in je, skupaj s štirimi partnerji iz
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različnih sektorjev delovanja, skrbela, da se je v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške
doline izvajala operacija, ki je ohranjala okolje in naravo.
Prvi v Sloveniji smo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo za potrebe
doseganja ciljev operacije! Namen slogana JEJMO LOKALNO! je povečati osveščenost o pomenu
samooskrbe in lokalno pridelane hrane na področju celotne SAŠA regije.
Pričakovani rezultati projekta:
Vzpostavljen inovativni, sodobni model izobraževanja za osnovnošolske otroke,
Vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in
bolnike z demenco.
Izvedenih 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju
Izveden strokovni dogodek – konferenca in tiskovna konferenca na temo Varstvo okolja in
ohranjanje narave ter pomen prehranske samooskrbe.
Vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polovični delovni čas.
Načrt promocije in izvedba (FB, Spletne strani, strokovni članki, informacije stroki in politiki).
Evalvacijsko poročilo (zadovoljstvo udeležencev, mnenje politike in stroke).
V letu 2020 se je projekt sicer zaključil, promocijski film, ki je bil pripravljen in posnet v okviru tega
projekta pa bo ozaveščal o pomenu lokalne samooskrbe tudi v naprej.
Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«
S pravočasno pripravo na demografske spremembe želimo aktivno prispevati k povezovanju ter
boljši
vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (starejših, invalidov, oskrbovalcev in
priseljencev)
ter izboljšanju njihove socialne mreže, v vseh 10 občinah SAŠA regije. Osredotočali smo se
na doseganje trajnostnega razvoja, družbene rasti, aktiviranje naravnih ter človeških virov,
krepitev družbene odgovornosti na vseh ravneh dela in bivanja v regiji, krepitev enakih možnosti,
preprečevanje različnih oblik diskriminacije, spodbujanje vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine ter razvijanje kompetenc posameznikov. Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
oziroma je podaljšan do 15.4.2021. Prijavitelj je LU Velenje, mi pa smo eden od petih partnerjev na
projektu.
Pričakovani rezultati projekta:
Inovativna medgeneracijska mreža za krepitev ranljivih ciljnih skupin, ki bo povezovala vse
ključne akterje v SAŠA regiji, ki v okolju skrbijo za socialno varnost prebivalstva.
Okrepljena in razširjena dejavnosti medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja na
vse občine SAŠA regije.
Vzpostavitev štirih novih točk v SAŠA regiji.
Vzpostavitev koordinacijskega središča projekta v občini Šoštanj (odprto min. 7 ur dnevno
za neformalno druženje), kjer je na voljo osnovna infrastruktura (prostori), dodano vrednost
pa predstavljajo inovativne vsebine, ki bodo povezale različne generacije.
Minimalno 1000 različnih uporabnikov iz ranljivih ciljnih skupin.
Izvedena min. 1 vsebinska aktivnost dnevno (delavnice, predavanja, okrogle mize, …), na
tematiko: turizem, prehranska samooskrba, les, osebna rast,…
Izvedenih 50 delavnic delovne aktivacije (5 na občino), v katere bodo vključene ranljive ciljne
skupine. Rezultat delavnic bodo inovativne rešitve za sobivanje v vseh 10 občinah.
Razvit in izveden program za usposabljanje prostovoljcev.
Vključitev 20 novih usposobljenih prostovoljcev.
2 zaposlitvi za polni delovni čas.
Nova FB stran in Instagram profil.
Razvojna agencija Savinjsko-Šaleške regije, d. o. o., je v letu 2020 pripravila več različnih projektnih
predlogov kot nosilni partner za naslednje EU programe (aktivnosti preko TERISa):
Evropa za državljane
Ime projekta: The Way Forward Future of Education
Nosilni partner je Razvojna agencija Savinjsko-Šaleške regije s naslednjimi partnerji:
CIDEA – Bosna,
19. seja Sveta Mestne občine Velenje

15. junij 2021

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

stran 67 / Številka 20

Tehnološki park Bjelovar d.o.o. – Hrvaška,
Regionalna razvojna agencija Panonreg – Srbija.
Namen projekta je razširiti aktivnosti, ki smo jih začeli med projektom pobratenja mest The Way
Forward. Prejšnji projekt se je osredotočal na znanje študentov o Evropskih institucijah, udeležbo
državljanov v volilnih procesih in kulturno izmenjavo študentov iz Slovenije in Bosne. V nadaljevanju
tega projektu smo razširili mrežo, da bi vključevala več držav iz balkanske regije. Razširili smo teme,
ki bodo vključevale prihodnost izobraževanja in kako se izobraževalni sistem nanaša na spremembe
v industriji. Projekt zajema štiri partnerje iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Srbije. Projekt je bil dvakrat
prijavljen z dodatnimi revizijami.
Izdelava investicijske dokumentacije
Na področju tržnega dela smo izvedli naslednje aktivnosti:
Občina Nazarje, »Ureditev cest in javnih površin v občini Nazarje v obdobju 2019-2024« izdelava IP;
Občina Gornji Grad, Ureditev lokalne ceste LC107050 Križ – Florjan -Krnica« - izdelava
novelacije za DIIP in novelacije za IP;
Mestna občina Velenje, »Mestno kolesarsko omrežje Center« - izdelava novelacije IP;
Občina Šoštanj, priprava projektnih obrazcev za poziv Deloitte v sklopu priprave območnih
akcijskih načrtov za prestrukturiranje premogovnih regij.
Aktivnosti regijske mreže podpornega okolja
Redna udeležba na sejah Skupščine SAŠA inkubator;
Redna udeležba na sejah Sveta Zavoda Savinja:
Redne aktivnosti obveščanja, svetovanja Razvojna agencija SAŠA
Redno spremljanje objav razpisov in obveščanje občin ter drugih partnerjev razvojne mreže
SAŠA območja;
Pregled razpisne dokumentacije in svetovanje pri oblikovanju projektne ideje;
Pomoč pri prijavah na razpise;
Prepoznavanje projektnih idej v regiji in vzpostavljanje partnerstev;
Svetovalna pomoč pri izvedbi in spremljanju projektov, vključno s poročanjem.
Konference, dogodki in ostale aktivnosti
Mentoriranje pri praktičnem izobraževanju in pomoč in vodenje pri pripravi seminarske
naloge Apiterapija in demenca, študentki Miji Žunter,
Pridobivanje ustreznih informacij, organizacija in izvajanje dela z zagotavljanjem ustreznih
pogojev zaradi izjemnih okoliščin (pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID
19)), v skladu s 169. členom ZDR-1,
Aktivnosti za pripravo projektna EDIN II v okviru programa Erasmus+,
Priprava prijave projekta Skillability okviru programa Erasmus+,
Predstavitev poročila o delu za leto 2019 na seji Sveta MO Velenje – 22. 6. 2020 in Odboru
za gospodarstvo MO Velenje – 17. 6. 2020,
Udeležba na nacionalni diskusiji o načrtu upravljanja ruševine grada Šalek,
Vzpostavitev sodelovanja z Univerzo na Primorskem – Fakulteta za turistične študije –
možnost opravljanja prakse, sodelovanje, študentski potencial in inovativne ideje mladih,
Udeležba na zunanji evalvaciji Visoke šole za varstvo okolja Velenje zaradi podaljšanja
akreditacije visokošolskega zavoda – 15. 6. 2020,
Priprava članka za SŠGZ za Poslovne razglede o prestrukturiranju in novem finančnem
obdobju 2021-2027,
Udeležba na predsedstvu SŠGZ in predstavitev aktivnosti za pripravo Nacionalne strategije
za prestrukturiranje regije,
Udeležba na Team buildingu direktorjev podpornih institucij znotraj SAŠA regije,
Udeležba na delovni aktivaciji skupaj z ravnatelji ZSD – Medgeneracijsko središče Generacije pod krošnjo,
Priprava in oddaja prijave za Erasmus for Citizens – New Age,
V sodelovanju z Ljudsko univerzo Velenje - organizacija informativnega virtualnega sestanka
s predstavitvijo brezplačnih individualnih svetovanj, ki so namenjena vsem in brezplačnih
izobraževanj, ki so namenjena starejšim od 45 let, s pridobljeno največ V. stopnjo izobrazbe,
priseljencem in samozaposlenim kmetom.
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2.. OBMOČNI RAZVOJNI PROGRAM SAŠA REGIJE ZA OBDOBJE 2021-202
V programskem obdobju 2014–2020 je Savinjska razvojna regija in s tem tudi Savinjsko-šaleška
subregija pred izzivom, da smiselno ovrednoti dosežene rezultate iz dosedanjega programskega
obdobja in da v luči trajnostnega razvoja z novim programom uskladi cilje na področjih
gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega, okoljskega in
kulturnega razvoja, ter skupaj z državo in drugimi partnerji določi instrumente in vire za njihovo
uresničevanje.
Namen Programa priprave ORP SAŠA regije za obdobje 2021–2027 je pravočasno pristopiti k
pripravi dokumenta, določiti pripravljavce in odgovorne osebe ter opredeliti okvirni terminski načrt
priprave.
Program priprave ORP za obdobje 2021–2027 Savinjsko-šaleške subregije, kot zaokroženem
območju znotraj Savinjske razvojne regije, ima namen opredeliti območje, vsebine in način priprave
ORP kot samostojnega razvojnega dokumenta, ki je hkrati usklajen oz. je del Regionalnega
razvojnega programa Savinjske regije 2021–2027, postopke obravnave gradiv v strokovni in širši
javnosti, opredeliti nosilca in vloge ostalih razvojnih organizacij v postopku priprave in način
usklajevanja ter povezovanja z ostalimi razvojnimi dokumenti v subregiji, Savinjski regiji in državi.
Vzpostavitev Območnega razvojnega partnerstva (ORP) SAŠA regije in priprava formalnih
postopkov za Območni razvojni program Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-202
Poslan poziv k predlaganju kandidatov za predstavnike občin v Območnem razvojnem svetu
SAŠA regije.
Z vsemi 10 občinami podpisan Dodatek št. 3 k pogodbi o vzpostavitvi ORP za območje SAŠA
regije.
Izvedena Konstitutivna seja Območnega razvojnega sveta (4.3.2020).
Člani Območnega razvojnega sveta SAŠA so (Sklep z dne 23. 10. 2019):
predstavniki občin ustanoviteljic ORP: Matej Pečovnik, Andreja Katič, Mateja Brlec;
predstavniki gospodarstva ORP: dr. Janez Rošer, Samo Mirnik, Janez Kaker;
predstavnik nevladnih organizacij ORP: Marko Slapnik.
Predsednica: Andreja Katič (z dne 21.10.2021 je nadomestila Petra Dermola)
-

Pripravljen podrobni časovni načrt in mejniki za snovanje Območnega razvojnega programa
za obdobje 2021-2027.
Pripravljeno sporočilo medijem in objava na spletni strani o konstitutivni seji Območnega
razvojnega sveta.
Imenovanje članov in vodij za delovanje odborov za snovanje Območnega razvojnega
programa SAŠA regije 2021-2027.
Potrditev programa priprave ORP SAŠA 2021-2027 na Območnem svetu ORP SAŠA in
sprejem na Območnem razvojnem svetu ORP SAŠA, imenovanje odborov in predhodno
pridobivanje soglasij od članov odborov.
Snovalo se je 5 odborov, ki imajo svoje vodje. Vodja priprave je direktorica mag. Biljana
Škarja, ki skrbi za koordinacijo in administrativno tehnično izvedbo. Izvaja koordinacijo med
odbori in pripravi gradivo za Območni razvojni svet ORP SAŠA, ki najprej sprejme ORP,
Območni svet županov SAŠA regije pa ga nato potrdi.
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Shema: Struktura Odborov in potek odločanja

-

-

Izvedeno srečanje vodij odborov za snovanje ORP – 27. 5. 2020.
Izvedba dopisne seje Razvojnega sveta SAŠA – od 8. do 10. 6. 2020.
Priprava podrobnejšega načrta - časovnice – opredelitev vsebinskega in terminskega plana
izvedbe ORP SAŠA 2021-2027.
Predstavitev načrta priprave na 1. skupni seji vseh odborov za pripravo ORP SAŠA s
predstavitvijo postopka programiranja in podrobnejšega časovnega načrta strateškega in
programskega dela ORP – 17. 6. 2020.
Udeležba in aktivno sodelovanje na delovnih srečanjih posameznih odborov za pripravo
ORP SAŠA.
Izvedena delavnica za vse odbore za snovanje ORP 26. 8. 2020 v Vzorčnem mestu v
Velenju,
Pripravljen 1. OSNUTEK analitičnega dela Območnega razvojnega programa Savinjskošaleške regije za obdobje 2021-2027 (osnutek dosedanje analize in rezultati delavnic v
okviru priprave ORP, usklajevanje z nacionalnimi strategijami in operativnimi programi).
Izvedena 2. skupna seja vseh Odborov za pripravo ORP SAŠA – 16.9.2020, Mozirje.
Izvedena delavnica Odbora za trajnostni in celovit razvoj SAŠA regije 30.9. 2020, Ljubno.
Priprava in izvedba delavnice za štiri odbore (Odbor za pametnejšo in trajnejšo SAŠO, Odbor
za nizkooogljično, zeleno in povezano SAŠO, Odbor za bolj socialno SAŠO, Odbor za
pravični prehod, Ljudska univerza Velenje, (7.10.2020).
Priprava in izvedba 2. seje Območnega razvojnega sveta SAŠA s sprejemom strateškega
dela ORP SAŠA 2021-2027 (21.10.2020);
Dopolnitev in usklajevanje 2. osnutka strateškega dela Območnega razvojnega programa
Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-2027 (osnutek dosedanje analize in rezultati
delavnic v okviru priprave ORP, usklajevanje z nacionalnimi strategijami in operativnimi
program, glede na pobude s strani Območnega razvojnega sveta);
Čistopis 3. osnutka Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije za obdobje
2021-2027, sprejet na Območnem razvojnem svetu SAŠA in potrjen na Svetu županov
SAŠA regije 18.12.2020.
Posredovan 29.12.2020 na Regionalno razvojno agencijo Savinjske regije (RASR).

2.. PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNE REGIJE SAŠA
Povpraševanje po premogu in posledično proizvodnja sta se v EU v zadnjih nekaj desetletjih stalno
zmanjševala. Dolgoročno, s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo, lahko pričakujemo nadaljnji
upad proizvodnje in porabe premoga v EU. Potencialni negativni vplivi krčenja premogovnega
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sektorja na zaposlovanje in gospodarstvo v regijah so pogosto spregledani in izkušnje so pokazale,
da je lahko prehod brez dolgoročnega načrtovanja in premišljenih ter zanesljivih podpornih ukrepov
boleč.
Gospodarska diverzifikacija in tehnološki prehod v premogovnih regijah sta ključnega pomena za
zagotavljanje dolgoročne rasti in zadostnega števila delovnih mest v teh regijah in za doseganje ciljev
podnebne, okoljske in energetske politike EU. Obstoječa sredstva in programi EU že podpirajo
prestrukturiranje premogovnih regij, vendar so glede na zapletenost in nujnost izzivov potrebna
nadaljnja prizadevanja in usmerjanje.
Za obdobje 2021–2027 je podpora Kohezijske politike za premogovne regije še naprej prednostna
naloga, ki jo poudarja predlagana tematska osredotočenost Evropskega sklada za regionalni razvoj
na cilje politike za pametnejšo in bolj zeleno Evropo z nizkimi emisijami ogljika.
Na zaprosilo Ministrstva za infrastrukturo smo v začetku februarja 2020 posredovali pripombe oz.
mnenje na osnutek uredbe Evropske komisije o skladu za pravičen prehod (t.i. Just Transition Fund).
Na razvojni agenciji smo pozdravili ustanovitev Sklada za pravičen prehod in ostale ukrepe
Mehanizma za pravičen prehod. Med drugim smo predlagali, da se opredeljenemu območju (SAŠA
regiji) nameni trikratnik kohezijskih sredstev, ki ji bodo namenjena iz Sklada za pravični prehod, saj
je do teh sredstev zaradi pričakovanih težkih gospodarskih in socialnih razmer upravičena.
Prav tako smo v začetku februarja 2020 poslali pripombe na 4.1. verzije Nacionalnega energetskega
podnebnega načrta (NEPN) in se zavzeli, da bi moral vsebovati določilo, da bo država podprla
energetske projekte, ki bodo identificirani s tehnično pomočjo v okviru Structural Reform Support
Programme (SRSP).
Najnovejše aktivnosti in aktualno dogajanje v okviru Premogovne regije so bile 11. 2. 2020
predstavljene na skupščini Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice. Predstavili smo potek priprave
Območnega razvojnega programa SAŠA in povabili gospodarstvenike k sodelovanju ter vključitvi v
aktivnosti priprave Nacionalne strategije za prestrukturiranje premogovne regije in Območnega
razvojnega programa SAŠA.
Aktivnosti v letu 2020:
aktivno sodelovanje pri pripravi aktivnosti in programa za projekt Šaleška dolina oz. Saša
regija 5.0,
sodelovanje na sestanku in usklajevanju ter usmeritve aktivnosti lokalnih deležnikov za
prestrukturiranje znotraj Saša regije,
priprava protokola oz. načrta prestrukturiranja SAŠA regije in predlog priprave Zakona za
prestrukturiranje,
sestanek nacionalne operativne delovne skupine na MZI in srečanje z zunanjim izvajalcem
Deloitte,
priprava na poglobljen in strukturiran intervju z zunanjim izvajalcem in priprava podatkov za
zunanjega izvajalca (brezposelnost, delovno aktivno prebivalstvo, selitveno gibanje SAŠA
regije, patenti, …),
zbiranje, obdelava in priprava podatkov za zunanjega izvajalca Deloitte,
koordinacija in predstavitev aktivnosti za različne deležnike znotraj Saša regije,
sodelovanje na sestankih in usklajevanjih ter usmeritve aktivnosti lokalnih deležnikov za
prestrukturiranje znotraj Saša regije,
priprava in sodelovanje pri poglobljenih in strukturiranih intervjujih z zunanjim izvajalcem
Deloitte (Gorenje, BSH, Skaza) in priprava podatkov za zunanjega izvajalca (brezposelnost,
delovno aktivno prebivalstvo, selitveno gibanje SAŠA regije, patenti, …),
zbiranje, obdelava in priprava podatkov za zunanjega izvajalca Deloitte in udeležba na
njihovi delavnici,
Sodelovanje na sestankih in usklajevanjih ter usmeritve aktivnosti lokalnih deležnikov za
prestrukturiranje znotraj SAŠA regije,
Sestanek na Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. in Energetika Ljubljana glede
sodelovanja na razvojnih projektih za prestrukturiranje,
Udeležba in predstavitev Razvojnega programa in aktivnosti znotraj prestrukturiranja na
upravnem odboru SŠGZ,
Sestanek na Pup Saubermacher glede priprave projektne vloge za prestrukturiranje; Centrih,
Herodež,
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Priprava, animacija, koordinacija in usmerjanje različnih deležnikov za pripravo projektov v
sklopu prestrukturiranja,
Udeležba na delavnici CPVO – v sklopu priprave strategije za prestrukturiranje regije SAŠA.
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. POSLOVNI IZID ZA LETO 2020
.1. PLANIRANI IN DOSEŽENI PRIHODKI 2020

PRIHODKI (v EUR)
Sofinanciranje občine 1,25 €/preb.
Splošne razvojne naloge
RDO SAŠA
Sofinanciranje ukrepa Promocija VD ZSD
Kolesarske poti - občine
Priprava Območnega razvojnega programa - ORP
Vodilna destinacija ZSD
Promocija VD ZSD
SPOT regije
Generacija pod krošnjo
Jejmo lokalno

1
PLAN
2020
76.657,50
9.174,00
25.235,00
15.000,00
15.920,00
18.000,00
143.000,00
50.000,00
41.000,00
4.360,00
2.800,00

Drugo - tržne storitve
Poslovni prihodki
Drugi finančni prihodki
Prihodki skupaj:

13.000,00
1.1,0
/
1.1,0

2
REALIZACIJA
2/1
2020
Indeks
76.657,06
100
11.416,39
124
25.245,50
100
7.500,00
50
0,00
0
18.000,00
100
136.130,84
95
30.000,00
60
44.108,85
108
0,00
0
0,00
0
9.081,69
.10,
185,81
.2,1

70

/


Zaradi večje preglednosti poslovanja poteka knjiženje izdanih zahtevkov in računov na osnovi
pripravljenega šifranta, ki omogoča spremljanje vrednosti opravljenih storitev po posameznih načinih
financiranja ali po posameznih projektih.
Družba je v letu 2020 večino prihodkov pridobila iz pridobljenih projektov (SPOT, Vodilna destinacija
ZSD, Promocija VD ZSD), sledijo prihodki iz sofinanciranja občin lastnic, ostali prihodki pa so bili
realizirani na podlagi financiranja splošnih razvojnih nalog in RDO SAŠA ter na trgu, predvsem z
izdelavo investicijske dokumentacije.
Družba je tako je v letu 2020 ustvarila prihodkov skupaj za 358.326,14 EUR.
.2. PLANIRANI IN DOSEŽENI ODHODKI ZA LETO 2020

ODHODKI (v EUR)
Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški
Poslovni odhodki

1
PLAN
2020
2.200,00
248.250,00
2.000,00
157.500,00
300,00
10.20,00

Drugi odhodki
Odhodki skupaj

2.510,00
12.0,00

Družba je v letu 2020 ustvarila odhodkov skupaj za 356.958,56 EUR.
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Družba je tako v letu 2020 večino odhodkov ustvarila iz naslova stroškov storitev, kamor spadajo tudi
stroški projektov, sledijo jim odhodki iz naslova stroškov dela.
.. POSLOVNI IZID ZA LETO 2020

1
PLAN
2020
76.657,50
9.174,00
25.235,00
15.000,00
15.920,00

2
REALIZACIJA
2/1
2020
Indeks
76.657,06
100
11.416,39
124
25.245,50
100
7.500,00
50
0,00
0

PRIHODKI (v EUR)
Sofinanciranje občine 1,25 €/preb.
Splošne razvojne naloge
RDO SAŠA
Sofinanciranje ukrepa Promocija VD ZSD
Kolesarske poti - občine
Priprava Območnega razvojnega programa ORP
Vodilna destinacija ZSD
Promocija VD ZSD
SPOT regije
Generacija pod krošnjo
Jejmo lokalno

18.000,00
143.000,00
50.000,00
41.000,00
4.360,00
2.800,00

18.000,00
136.130,84
30.000,00
44.108,85
0,00
0,00

100
95
60
108
0
0

Drugo - tržne storitve
Poslovni prihodki
Drugi finančni prihodki
Prihodki skupaj:

13.000,00
1.1,0
/
1.1,0

9.081,69
.10,
185,81
.2,1

70

/


ODHODKI (v EUR)
Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški
Poslovni odhodki

1
PLAN
2020
2.200,00
248.250,00
2.000,00
157.500,00
300,00
10.20,00

Drugi odhodki
Odhodki skupaj

2.510,00
12.0,00

POSLOVNI IZID (v EUR)
Davek iz dobička
ČISTI DOBIČEK

1.,0
/
/

2
REALIZACIJA
2/1
2020
Indeks
1.647,11
75
187.157,69
75
3.563,84
178
161.204,00
102
1.175,69
392
.,

2.210,23
88
.,

1.,
161,33
1.20,2


/
/

Na osnovi doseženih prihodkov in odhodkov je bil v letu 2020 realiziran pozitiven izid iz poslovanja v
višini 1.0, EUR, po obračunu davka iz dobička pa znaša v letu 2020 čisti dobiček 1.206,25 EUR.
Junij 2021
Direktorica:
mag. Biljana Škarja, l.r.
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POROČILO
O IZVAJANJU NAČRTA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB V MESTNI OBČINI VELENJE ZA
LETO 2020
1. Uvod
S sprejeto Strategijo je občina opredelila cilje upravljanja in osnovna pravila, po katerih smo določili,
katere kapitalske naložbe so v občinskem interesu, njihov proces upravljanja, ter kako zagotavljati
javni interes občine ob preglednem in gospodarnem upravljanju s kapitalskimi naložbami. Na podlagi
sprejete Strategije smo izdelali Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Velenje za leto 2020,
kjer so cilji jasno opredeljeni, utemeljeni in merljivi. Na podlagi ciljev so postavljeni kazalniki, ki
opredeljujejo ciljne vrednosti za leto 2020. Cilji sledijo temeljnim načelom upravljanja kapitalskih naložb in so
na eni strani lastniški (donosnost, rentabilnost, …) in na drugi strani cilji, ki so postavljeni zaradi doseganja
javnih interesov (javne službe,…).
Podjetja, v katerih ima Mestna občina Velenje kapitalsko naložbo:
- Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
- PUP - Saubermacher d.o.o.
- Golte d.o.o.
- RASR d.o.o.
- Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.
- Šaleška veterina d.o.o.
- Saša inkubator d.o.o.
2. Opredelitev temeljnih načel, strateških ciljev ter kazalnikov za kapitalske naložbe v lasti
Mestne občine Velenje za leto 2020
2.1. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (83,10% delež)
Podjetje

Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o.

Temeljna načela
gospodarnost
uspešnost
učinkovitost
preglednost

Strateški cilji
doseganje
pozitivne
donosnosti kapitala
neprekinjena in kakovostna
oskrba
s
komunalnimi
storitvami
najnižje
možne
cene
komunalnih
storitev
za
občane
strokovna
podpora
pri
izvajanju
investicij
v
komunalno infrastrukturo

Kazalniki in cilji za leto 2020:
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
Po Poslovnem planu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2020, ki ga je potrdil Svet ustanoviteljev,
je planiran poslovni izid v višini 4.444 EUR.
Predvidena donosnost kapitala Komunalnega podjetja Velenje, d. o .o., v letu 2020 znaša 0,42 %.
2. Število prekinitev dobav posameznih komunalnih storitev
Komunalno podjetje Velenje mora zagotavljati redno dobavo vseh obveznih in izbirnih javnih služb občanom
MOV, brez izpadov, ki bi imeli vzrok v podjetju. Tudi izpade dobave zaradi zunanjih razlogov
(vremenski pogoji, …) mora Komunalno podjetje Velenje odpraviti v najkrajšem možnem času. Motnje pri
dobavi oskrbe časovno ne smejo presegati 450 ur letno (5 %).
3. Delež ustreznih vzorcev pitne vode
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., oskrbuje s pitno vodo 44.000 uporabnikov Šaleške doline (občine
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Dobrna, Žalec, Polzela, Mozirje, Mislinja). Uporabniki so oskrbovani iz
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1 vodovodnega sistema, ki je razdeljen na 5 oskrbovalnih območij (R1 Velenje, ČN Grmov vrh, Mazej Topolšica, Bele vode in Paški Kozjak).
Skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list
RS, št. 52/00 in posodobitve) in Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004 in posodobitve) v okviru
notranjega nadzora spremljamo in zagotavljamo zdravstveno ustreznost pitne vode v vseh fazah priprave in
distribucije. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje
mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Na osnovi
prepoznanih dejavnikov tveganja so znotraj sistema HACCP predpisani potrebni ukrepi za preprečevanje
le-teh in vzpostavljen stalen nadzor na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah), kjer se tveganja lahko
pojavijo.
Vzorčenje in analizo pitne vode, v okviru notranjega nadzora, skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025
in letnim planom vzorčenja, izvaja Tehnološki laboratorij KPV, ki je del Službe za tehnologije in nadzor. V
okviru notranjega nadzora je za leto 2020, od zajetij pa do pipe uporabnika, načrtovan odvzem 1330 vzorcev
za analizo na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre.
Ker je surova voda na zajetjih mikrobiološko in občasno tudi fizikalno kemijsko onesnažena, se zajeta voda
obdela s tehnologijo ultrafiltracije v napravah za pripravo pitne vode Čujež (za oskrbovalno območje R1
Velenje), Grmov vrh (za oskrbovalno območje ČN Grmov vrh) in Mazej (za oskrbovalno območje Mazej Topolšica). Za oskrbovalno območje Bele Vode se zajeta voda pred distribucijo k uporabnikom klorira, v
oskrbovalnem območju Paški Kozjak pa se pred kloriranjem surova voda ob morebitni povišani motnosti še
obdela s koagulantom in flokulantom ter filtrira preko peščenih filtrov.
Nadzor nad kvaliteto pitne vode bomo izvajali na pipah uporabnikov, kjer se bo izvedba vzorčenja in analiz
vršila skladno z letnim planom, ki je del Načrta notranjega nadzora nad kvaliteto pitne vode. V odvzetih
vzorcih se bodo izvajale mikrobiološke in fizikalno kemijske analize. Kontrola kvalitete pitne vode se bo
izvajala tudi na omrežju in vodohranih.
Dodatni nadzor oziroma zunanji nadzor nad kvaliteto pitne vode se bo izvajal tudi v okviru republiškega
monitoringa, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).
Ustreznost izvajanja vodooskrbe se preverja tudi z inšpekcijskimi nadzori. Le tega izvaja Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Velenje. V preteklosti so bile vse aktivnosti, ki jih izvajamo v
okviru notranjega nadzora, vzpostavljenega sistema HACCP in spremljajočih higienskih programov (SHP),
ocenjene kot ustrezne, zato ni bilo izdanih nobenih opozoril ali priporočil.
Na osnovi rednih nadzorov in izvajanja programov sistema HACCP in SHP zagotavljamo, da je vodooskrba
v Šaleški dolini varna in proces vodooskrbe tehnično in tehnološko ustrezno opremljen ter nadzorovan.
Pitna voda je zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.
Za leto 2020 predpostavljamo, da bomo ohranili delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju
na nivoju predhodnih let, kar pomeni, da bo delež skladnih in zdravstveno ustreznih vzorcev v okviru
notranjega nadzora in republiškega monitoringa višji kot 95 %.
4. Delež vodnih izgub
Dejanske vodne izgube v MOV ne smejo presegati meje 25 % oz. faktor ILI 4. Infrastrukturni indeks izgub ILI predstavlja razmerje med dejanskimi izgubami vode in oceno minimalnih dejanskih izgub, ki se jih lahko
tehnično doseže glede na tlak v omrežju, povprečno dolžino priključka in gostoto priključkov. Načrtovani cilji
za leto 2020 predvidevajo dejanske vodne izgube pod 20 % in infrastrukturni indeks izgub – ILI pod 3.
5. Število novo priključenih objektov na javno kanalizacijo
Komunalno podjetje Velenje mora, skladno z zakonodajo, na javno kanalizacijo priključiti vse objekte, kjer
nastajajo odpadne vode in je odpadno vodo možno odvesti v javno kanalizacijo. Novo priključevanje se
mora dosledno vršiti predvsem na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje
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za obratovanje v letu 2020. S pomočjo inšpekcijskih služb pa je potrebno priključiti na javno kanalizacijo tudi
tiste objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v
predpisanem zakonskem roku. Skupaj se mora na javno kanalizacijo priključiti vsaj 20 novih objektov.
Trenutna priključenost prebivalcev MOV na javno kanalizacijo je 89,6 %. V skladu z Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 81/19) mora biti na javno kanalizacijo priključen
vsak objekt znotraj državno določenih aglomeracij poselitve, razen objekti, katerih priključki bi bili daljši od
100 m in povezani z nesorazmerno visokimi stroški.
6. Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev
S 1. 1. 2020 je predvidena uveljavitev spremenjenih cen na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, na dejavnosti
odvajanja odpadne vode in na dejavnosti čiščenja odpadne vode. Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo je za
ceno omrežnine predvidena subvencija uporabnikom s strani občin. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja
storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja bo predložen v potrditev pristojnemu občinskemu organu –
Svetu ustanoviteljev.
Na dejavnosti oskrbe s toploto v letu 2020 ni predvidene spremembe cene fiksnega dela toplote, sprememba
variabilnega dela cene toplote pa je odvisna od sprememb cen vhodnih energentov. Sprememb cene števnine
merilnikov toplotne energije in tople vode ne planiramo.
Na dejavnosti oskrbe s plinom se bo s 1. 1. 2020 spremenila cena omrežnine diferencirano po tarifnih
skupinah. Cene dobave zemeljskega plina se bodo mesečno spreminjale v odvisnosti od spremembe cen pri
dobavitelju zemeljskega plina.
Na pokopališki dejavnosti je predvidena subvencija uporabnikom s strani občin h grobnini, prav tako je
predvidena subvencija občine na dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami.
7. Določitev višine namenskih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se izvaja v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012), in sicer 4. točke 22. člena.
Obnove in posodobitve javnega vodooskrbnega sistema, katerega neločljivi sestavni del je tudi zunanje
hidrantno omrežje (Uredba o oskrbi s pitno vodo, UL RS, št. 88/2012, 3. točka 2. člena), se financirajo iz
vira najemnine za uporabo infrastrukture, ki je sestavni del integralnega proračuna MOV. Iz tega vira je za
namen obnove hidrantnega omrežja v proračunu MO Velenje zagotovljenih 14.280 EUR. Občina ima s
Komunalnim podjetjem Velenje, d. o. o., sklenjeno posebno pogodbo o poslovnem najemu komunalne
infrastrukture.
8. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Poročila o poslovanju Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., redno dostavlja tudi občinski upravi, in sicer:
- poslovni plan družbe,
- polletno poročilo o poslovanju družbe,
- revidirano letno poročilo.
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2020
1.1

Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja

Skladno z Letnim poročilom Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2020 znaša poslovni izid
poslovnega leta 415.439,34 EUR in čisti poslovni izid poslovnega leta 82.445,93 EUR.
Donosnost kapitala Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., v letu 2020 znaša 7,83 %.
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Število prekinitev dobav posameznih komunalnih storitev

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je v letu 2020 občanom MOV zagotavljalo redno dobavo vseh obveznih
in izbirnih javnih služb, brez dolgotrajnih izpadov, ki bi imeli vzrok v podjetju. Izpade dobave zaradi zunanjih
razlogov (vremenski pogoji…) je podjetje odpravilo v najkrajšem možnem času. Motnje dobave v navedenem
letu pri oskrbi skladno z Načrtom upravljanja kapitalskih naložb v mestni občini Velenje niso presegale 350 ur
(4 %).
1.3

Delež ustreznih vzorcev pitne vode

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., oskrbuje s pitno vodo 44.354 uporabnikov Šaleške doline (občine
Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Dobrna, Žalec, Polzela, Mozirje in Mislinja). Uporabniki so oskrbovani iz
1 vodovodnega sistema, ki je razdeljen na 5 oskrbovalnih območij (R1 Velenje, ČN Grmov vrh, Mazej, Bele
Vode in Paški Kozjak).
V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2020 od zajetij do pipe uporabnika odvzetih 828 vzorcev za analizo
na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre.
Analize kažejo, da je bila surova voda na zajetjih v 72 % fizikalno kemijsko ustrezna, vendar v 96 %
mikrobiološko onesnažena. Zato se je zajeta voda obdelala s tehnologijo ultrafiltracije v napravah za pripravo
pitne vode Čujež (za oskrbovalno območje R1 Velenje), Grmov vrh (za oskrbovalno območje ČN Grmov vrh)
in Mazej (za oskrbovalno območje Mazej). Za oskrbovalna območja Bele Vode se je zajeta voda pred
distribucijo k uporabnikom klorirala, v oskrbovalnem območju Paški Kozjak pa se je pred kloriranjem surova
voda ob morebitni povišani motnosti še obdelala s koagulantom in flokulantom ter filtrirala preko peščenih
filtrov.
Kontrola vode po pripravi je pokazala, da se je le-ta uspešno izvajala, saj so bili po pripravi vode vsi odvzeti
vzorci pitne vode ustrezni. Kontrolo vode smo izvajali tudi na omrežju in vodohranih, kjer so bili vsi odvzeti
vzorci mikrobiološko in fizikalno kemijsko ustrezni.
Nadzor se je izvajal tudi na pipah uporabnika, pri čemer je bilo odvzetih 228 vzorcev vode za mikrobiološko
analizo in 228 vzorcev vode za fizikalno kemijske analize. Noben vzorec ni bil neskladen s Pravilnikom o pitni
vodi.
Dodatni, zunanji nadzor nad kvaliteto pitne vode se je izvajal v okviru republiškega monitoringa, ki ga izvaja
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Tako je bilo v letu 2020 v okviru republiškega monitoringa s
strani NLZOH odvzetih 32 vzorcev za redno analizo mikrobioloških in fizikalno kemijskih parametrov vode.
Vsi vzorci odvzeti v okviru republiškega monitoringa so bili ustrezni, skladni z zakonodajnimi zahtevami.
Ustreznost izvajanja vodooskrbe se preverja tudi z inšpekcijskim nadzorom. Inšpekcijski nadzor je v letu 2020
izvajal Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Velenje. Izvedeni so bili 3 inšpekcijski pregledi. Vsi pregledani
postopki in aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru sistema HACCP in spremljajočih higienskih programov, so bili
ocenjeni kot ustrezni, zato nismo dobili nobenih opozoril ali priporočil.
Na osnovi rednih nadzorov in izvajanja programov sistema HACCP in SHP zagotavljamo, da je vodooskrba
v Šaleški dolini varna in proces vodooskrbe tehnično in tehnološko ustrezno opremljen ter nadzorovan.
Pitna voda je zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.
1.4

Delež vodnih izgub

Dejanske vodne izgube zaradi netesnosti cevovodov so bile v letu 2020 izmerjene v višini 20,75 %.
Infrastrukturni indeks izgub pa je znašal 2,43. Načrtovani cilj, ki je predvideval vodne izgube pod 25 %, je bil
dosežen.
1.5

Število novo priključenih objektov na javno kanalizacijo

Odstotek priključitve prebivalstva MOV na javno kanalizacijo znaša 89,6 % in se v letu 2020 ni povečal.
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Povišanje/znižanje cen komunalnih storitev

S 1. 1. 2020 so bile uveljavljene spremenjene cene na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, na dejavnosti odvajanja
odpadne vode in na dejavnosti čiščenja odpadne vode. Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo občine lastnice
KPV k ceni omrežnine namenjajo subvencijo upravičenim uporabnikom.
Na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo občini za tarifno skupino gospodinjskega, poslovnega in ostalega
odjema namenjata subvencijo.
Na dejavnosti oskrbe s plinom se je s 1. 1. 2020 spremenila cena omrežnine diferencirano po tarifnih
skupinah.
Na pokopališki dejavnosti sta občini lastnici pokopališča Podkraj in pokopališča Škale namenili subvencijo h
grobnini za leto 2020.
Na dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami se je v mesecu decembru 2019 povišala cena ure
parkiranja v modrih conah. S 1. 1. 2020 so se povišale cene določenih abonmajev in kart. S 1. 7. 2020 je bil
cenik GH Avtobusna postaja dopolnjen z novimi storitvami. Za leto 2020 je MO Velenje namenila subvencijo
za dejavnost upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami. Zaradi epidemije koronavirusa je bilo del leta
omogočeno brezplačno parkiranje na modrih conah na zunanjih parkiriščih in v garažnih hišah.
1.7

Določitev višine namenskih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

Plan obnovitvenih investicij hidrantnega omrežja iz vira najemnine v višini 14.237 € je bil dosežen. Za redno
vzdrževanje in obratovanje javnega hidrantnega omrežja skrbi najemnik infrastrukture iz vira vodarine.
1.8

Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je občinski upravi v letu 2020 redno dostavljalo poročila o poslovanju, in
sicer:
-

Revidirano Letno poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2019,
Polletno poročilo o poslovanju Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2020 ter
Poslovni plan Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2021.

2.2. PUP-Saubermacher, d.o.o. (19,8185% delež)
Podjetje

Temeljna načela
gospodarnost
uspešnost

PUP-Saubermacher, d.o.o.

učinkovitost
preglednost

Strateški cilji
doseganje
pozitivne
donosnosti kapitala
energetsko
varčno
in
okoljevarstveno
upravljanje
obdelave
in
odlaganja
odpadkov
najnižje možne cene storitev
odlaganja
odpadkov
za
občane
strokovna
podpora
pri
izvajanju
investicij
v
infrastrukturo

Kazalniki in cilji za leto 2020:
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
V letu 2020 pričakuje družba pozitivno poslovanje in v skladu s tem dobiček iz poslovanja in donosnost na
kapital.
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2. Delež ločeno zbranih odpadkov
PUP-Saubermacher d.o.o. mora čim bolj učinkovito izvajati sprejeto strategijo zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov za obdobje od leta 2012 do leta 2020. Temu sledijo cilji podjetja na področju doseganja okoljskih
ciljev, ki so predpisani in določeni v veljavni okoljski zakonodaji.
3. Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki
V skladu z Uredbo bo družba v mesecu maju 2020 pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne
javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer bodo prikazani odmiki med obstoječo in
obračunsko ceno opravljenih storitev.
4. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Podjetje PUP-Saubermacher d.o.o. mora redno pripravljati poročila v skladu s podpisano koncesijsko
pogodbo. Prav tako mora pripravljati vsa ostala poročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju, ki ga
predpisujejo regulative poslovanja gospodarskih služb. Vsi dokumenti in poročila se morajo redno dostavljati
vsem lastnikom v skladu z veljavno družbeno pogodbo.
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2020
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
Podjetje PUP - Saubermacher d.o.o. je v letu 2020 uspelo realizirati celotni dobiček v višini 312.362,13
EUR in čisti dobiček v višini 293.264,11 EUR, kar je za 50,21 % več od planiranega.
Čista donosnost kapitala PUP - Saubermacher d.o.o. je v letu 2020 znašala 0,282.
Delež ločeno zbranih odpadkov
PUP - Saubermacher d.o.o. učinkovito izvaja sprejeto strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za
obdobje od leta 2012 do leta 2021, ki pravi, da je potrebno do tega leta zbrati ločeno 50% odpadkov. Temu
sledijo cilji podjetja na področju doseganja okoljskih ciljev, ki so predpisani in določeni v veljavni okoljski
zakonodaji. V letu 2020 je bilo v MOV ločeno zbranih frakcij 59,46%, mešanih komunalnih odpadkov pa
40,54%.
Količina odpadkov v Mestni občini Velenje v obdobju 2011 – 2020
Leto
Odpadki
Skupaj 20 in 15 01 (*brez
pnevmatik)

2011
količina
(t)

2012

delež
(%)

količina
(t)

2013

delež
(%)

količina
(t)

2014

delež
(%)

količina
(t)

2015

delež
(%)

količina
(t)

delež
(%)

8561

100,00

8935

100,00

9896

100,00

9838

100,00

9748

100,00

1536

17,94

1717

19,22

1632

17,79

1750

16,49

1610

16,52

804

9,39

1001

11,21

1091

10,09

1012

10,23

984

10,09

BIOO

1760

20,56

1400

15,67

1870

19,02

1949

19,70

2082

21,36

MKO

3830

44,74

4213

47,16

4600

46,76

4432

44,79

4134

42,41

Skupaj embalaža 15 01
Mešana embalaža 15 01 06

15,66

% odloženih odpadkov

Leto
Odpadki
Skupaj 20 in 15 01

2016
količina
(t)

16,50
2017

delež
(%)

količina
(t)

16,27
2018

delež
(%)

količina
(t)

15,76
2019

delež
(%)

količina
(t)

14,84
2020

delež
(%)

količina
(t)

delež
(%)

10.213

100,00

10.515

100,00

11.098

99,74*

10.803

99,65*

11.026

99,71*

Skupaj embalaža 15 01

1809

17,68

1795

17,07

1834

16,52

1802

16,63

1835

16,60

Mešana embalaža 15 01 06

1130

11,04

1139

10,83

1165

10,49

1096

10,11

1169

10,57

BIOO

2160

21,10

2000

19,02

2354

21,20

2255

20,80

2327

21,04

MKO

4295

41,95

4373

41,59

4599

41,42

4399

40,58

4338

39,22
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14,5

14,2

13,73

Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki
Družba je za leto 2020 pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne javne gospodarske službe
ravnanja s komunalnimi odpadki z veljavno zakonodajo (Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih
občinskih
gospodarskih
javnih
služb
varstva
okolja
Uradni
list
RS,
št. 87/12, 109/12, NPB1, 76/17, NPB2, 78/19 in NPB3). Cene za ravnanje z odpadki se niso spremenile.
Cenik ravnanja z odpadki
VELENJE od 1..201
STORITEV

EUR/ENOTA

UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE

0,00234

€/kg

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (KO)

0,17307

€/kg

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV (BIOO)

0,11279

€/kg

UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE OBDELAVE KO-SIMBIO

0,02592

€/kg

OBDELAVA KO - SIMBIO

0,06111

€/kg

UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE OBDELAVE BIOO-SIMBIO

0,05071

€/kg

OBDELAVA BIOO - SIMBIO

0,03542

€/kg

UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE ODLAGANJE KO-SIMBIO

0,03024

€/kg

ODLAGANJE KO PO OBDELAVI – SIMBIO* - (35% se odloži po obdelavi)

0,03948

€/kg

EUR/ENOTA

0,08703 €/kg

0,08613 €/kg
0,06972 €/kg

Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Podjetje PUP - Saubermacher d.o.o. redno pripravlja polletna, letna poročila in plan v skladu s podpisano
koncesijsko pogodbo.
V letu 2020 in 2021 je bilo občinski upravi dostavljeno:
- Poslovni načrt lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj
in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021.
- Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj
in Občini Šmartno ob paki za leto 2020.
- Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za obdobje 1.1. do 30.6.2020 za Mestno
občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki.
2.3. Golte, d.o.o. (2,9767% delež)
Podjetje

Temeljna načela
gospodarnost
uspešnost

Golte, d.o.o.

učinkovitost

preglednost
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Strateški cilji
doseganje
pozitivne
donosnosti kapitala
zmanjšanje izgube
povečanje prihodkov
zmanjševanje odhodkov
povečanje zasedenosti hotela
doseganje večje povprečne
prodajne cene
strokovna
podpora
pri
izvajanju
investicij
v
infrastrukturo
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Kazalniki in cilji za leto 2020:
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
V letu 2020 družba pri poslovnem izidu ne pričakuje večjih odstopanj od izidov doseženih v preteklem letu.
2. Uvedba novih produktov
Družba je za leto 2020 že oblikovala nove produkte in nadgradila že obstoječe. Ponudba bo tako v vseh
letnih časih pestrejša in atraktivnejša, predvsem pa bo kar nekaj produktov neodvisnih od vremenskih
razmer. Družba želi lokalno sodelovati s ponudniki, ki bi lahko bili del produktov, ki jih je in jih bo oblikovala.
3. Povečanje trženja
Družba v letu 2020 načrtuje širitev poslovanja na nove ciljne trge z novimi ciljnimi skupinami in izpopolnjeno
strategijo trženja, ki bo omogočala izkoriščanje poletne sezone ter izvedbo programov in aktivnosti
neodvisnih od vremenskih razmer. Pridobitev novih tržišč je usmerjena v dnevne in zahtevnejše stacionarne
tako tuje kot domače goste. Družba namerava še naprej aktivno izvajati promocijske aktivnosti, pri čemer
načrtuje velik del usmeriti na digitalni marketing.
4. Načrt investicij
Golte d.o.o. v letu 2020 planira manjše investicije v smislu razvoja novih produktov, kakor tudi nekaj večjih
investicij v infrastrukturo. Nadaljevalo se bo z v letu 2017 začeto investicijo v dokončanje apartmajskega
naselja in zunanje ureditve območja hotela in depandans.
5. Prihodek od prodaje
Načrtovano je povečanje čistih prihodkov od prodaje predvsem na račun povečanja zasedenosti hotela,
dodatnih kapacitet, ki so bile ustvarjene z novimi že dokončanimi apartmaji, povečanja števila smučarjev in
poletnih obiskovalcev in doseganja višje povprečne prodajne cene vseh storitev.
6. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Družba po potrebi in v rednih kvartalnih poročilih poroča o izidih poslovanja NS družbe. Skupščina enkrat
letno potrdi poslovni načrt in letno poročilo.
Mesečno v družbi pripravljajo Profit/Loss poročilo – informacija o poslovanju in o tem seznani
obvladujočo družbo.
Na poziv občine družba na seji občinskega sveta predstavi poročilo o poslovanju družbe.
Družba je opredeljena kot majhna družba in po ZGD ni zavezana reviziji.
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2020
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
Družba je leto 2020 zaključila z izgubo, kot posledica razglašene epidemije COVID-19.
3. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Družba po potrebi in v rednih kvartalnih poročilih poroča o izidih poslovanja NS družbe. Skupščina enkrat
letno potrdi poslovni načrt in letno poročilo.
Na poziv občine družba na seji občinskega sveta predstavi poročilo o poslovanju družbe.
Družba je opredeljena kot majhna družba in po ZGD ni zavezana reviziji.
2.. RASR d.o.o. (3,226% delež)
Podjetje

Temeljna načela
gospodarnost
uspešnost

Strateški cilji
doseganje
pozitivne
donosnosti kapitala
podpora projektom javnega
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interesa
pri
institucijah,
gospodarskih družbah
pokrivanje
vseh stroškov
lastnega delovanja s tržnimi
dejavnostmi
redno letno poročanje v pisni
obliki nadzornemu svetu in
skupščini

Kazalniki in cilji za leto 2020:
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d. o. o., posluje z vloženimi sredstvi ter skladno z Zakonom o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izvaja naloge spodbujanja skladnega regionalnega
razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu in naloge, ki pospešujejo možnosti črpanja državnih in evropskih
sredstev vseh subjektov na področju Savinjske regije.
2. Splošne razvojne naloge v javnem interesu
Izvajanje splošnih razvojnih nalog: usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega
programa in regijskih projektov v regiji, priprava Dogovorov za razvoj regije, spremljanje razvoja regije in
priprava letnih poročil o izvajanju RRP, priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v RRP in Dogovor
za razvoj regije, izvajanje regijskih projektov, sodelovanje pri podpori pri delovanju sveta, regijske razvojne
mreže in območnih razvojnih partnerstev.
3. Priprava regionalnega razvojnega programa za Savinsko razvojno regijo 2021–2027
Nadaljevale se bodo aktivnosti priprave in usklajevanja regionalnega razvojnega programa (RRP) za
Savinjsko razvojno regijo za novo programsko obdobje 2021–2027. RRP naj bi bil sprejet do konca leta
2020, ob predpostavki, da bodo pravočasno pripravljena strokovna gradiva pristojnih ministrstev in
upoštevani roki s strani ministrstev.
4. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Poročila o poslovanju mora RASR, d. o. o. redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer:
- poslovni plan družbe in
- revidirano poslovno poročilo.
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2020
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
Osnovni vložek Mestne občine Velenje znaša 500 EUR, kar predstavlja 3,226 % poslovni delež v družbi.
V letu 2020 je bil dosežen bilančni dobiček v višini 29.978,66 EUR in je za več kot polovico večji kot
preteklo leto.
Cilji in njihova realizacija:
RASR, d. o. o., je izvajala splošne razvojne naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu.
V dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije so umeščeni projekti iz Mestne občine Velenje: IOC Stara vas,
Izgradnja regionalne kolesarske povezave R3 Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki Mozirje za zagotavljanje
dnevne in trajnostne mobilnosti, Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in
Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti.
2.. Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. (7,7263 %)
Družba Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d .o .o. je bila ustanovljena leta 1997 s strani občin,
predstavnikov gospodarstva in podjetij Savinjsko-šaleške regije. V prvi polovici leta 2019 se je preimenovala v
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Razvojno agencijo Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.. Osnovni vložek Mestne občine Velenje znaša 1.168,44
EUR.
Podjetje

Razvojna
agencija
Savinjsko-šaleške regije, d.
o. o.

Temeljna načela
gospodarnost
uspešnost
učinkovitost
preglednost

Strateški cilji
doseganje
pozitivne
donosnosti kapitala
podpora projektom javnega
interesa
pri
institucijah,
gospodarskih družbah
pokrivanje
vseh stroškov
lastnega delovanja s tržnimi
dejavnostmi
redno letno poročanje v pisni
obliki nadzornemu svetu in
skupščini

Kazalniki in cilji za leto 2020:
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
Mestna občina Velenje skladno z družbeno pogodbo, zakonom in pogodbami o izvajanju storitev zagotavlja
sredstva za financiranje izvajanja nalog Razvojne agencije SAŠA, d. o. o.. Družbena pogodba določa, da se
ugotovljeni dobiček iz poslovanja ne deli med družbenike, temveč se v celoti reinvestira v razvoj in dejavnost
družbe.
2. Programske usmeritve
Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in
skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje
podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.
Temeljni cilj družbe v letu 2020 bo nadaljevanje krepitve njene vloge v regiji pri spodbujanju regionalnega
razvoja in turizma. Nadaljevati bo potrebno s sodelovanjem in usklajenim delovanjem vseh občin ustanoviteljic
družbe na ključnih področjih. Prav tako bo potrebno nadaljevati z uspešnim izvajanjem pridobljenih projektov
in iskanjem novih priložnosti, predvsem pa intenzivno nadaljevati z aktivnostmi za tranzicijo premogovne
regije, za katero lahko pridobimo dodatna sredstva.
Za dosego cilja bo razvojna agencija usmerjena tudi v letu 2020 na naslednja področja dela:
Spodbujanje regionalnega razvoja,
Spodbujanje podjetništva,
Spodbujanje razvoja turizma,
Izvajanje drugih projektov in aktivnosti.
3. Cilji Razvojne agencije SAŠA v letu 2020
Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. želi postati osrednja, prepoznavna in zaupanja vredna institucija za pripravo
razvojnih projektov, vpeta v mednarodni prostor, ki bo dinamično sledila usmeritvam in strategiji razvoja
Evropske unije in uspešno prenašala dobre prakse razvojnih območji in inovativne modele na SAŠA regijo z
namenom zagotoviti trajnostni razvoj.
Razvijala bo partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepila sodelovanje med
lokalnimi skupnostmi, regijo, državnimi institucijami in institucijami v mednarodnem prostoru.
Iskala bo možnosti za prijavo na različne razpise skladno s strateškimi usmeritvami, z namenom, da si
zagotovi dodatna sredstva za delovanje, predvsem pa z namenom izvedbe pomembnih razvojnih projektov z
dodano vrednostjo. Prav tako si bo prizadevala pridobiti čimveč poslov na trgu z izdelavo investicijskih
dokumentacij in programi usposabljanj za izdelavo investicijske dokumentacije za občine ter poslovnih načrtov
za podjetja ipd.
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Cilj je dokončanje projekta Mreže kolesarskih poti SAŠA in intenzivno sodelovanje ter vključevanje pri pripravi
Nacionalne strategije za prestrukturiranje premogovnih regij. V letu 2020 se prav tako intenzivno nadaljujejo
zastavljene aktivnosti pri pripravi Območnega razvojnega programa SAŠA (ORP SAŠA).
4. Finančni cilj
Glede na potrjen Program dela za leto 2020 družba planira pozitiven poslovni izid v višini 1.386,50 EUR.
5. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Poročila o poslovanju mora Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. redno dostavljati tudi
občinski upravi in sicer najmanj:
- četrtletna poročila o izvedenih nalogah,
- polletno poročilo o poslovanju družbe,
- poslovni plan družbe in
- poslovno poročilo.
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2020
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
Na osnovi doseženih prihodkov in odhodkov je bil v letu 2020 realiziran pozitiven izid iz poslovanja v višini
1.206,25 EUR.
2. Strateške usmeritve
Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in
skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje
podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.
Področja delovanja Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. in hkrati izhodišča za strategijo
razvoja agencije ter za njene programske usmeritve so:
Spodbujanje regionalnega razvoja,
Spodbujanje podjetništva,
Spodbujanje razvoja turizma,
Izvajanje drugih projektov in aktivnosti.
Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, v skladu s Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni in skladno s
Pogodbo o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva SAŠA subjekt spodbujanja razvoja na
regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo SAŠA.
Prav tako je Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. ena izmed SPOT registracijskih točk. SPOT
registracija (prejšnja vstopna točka VEM) je točka, preko katere stranke s pomočjo svetovalca vlagajo vloge v
postopkih registracije družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov in pa druge elektronske
postopke preko portala SPOT. Konec leta 2017 pa je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za financiranje
izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk
za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.
S sklepom Sveta županov Savinjske regije pa je Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. pridobila
tudi soglasje za izvajanje nalog RDO – Regionalne destinacijske organizacije za SAŠA subregijo – izvajanje
promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij ter krepitev povezovanja in sodelovanja pri
skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni ravni.
V letu 2020 je družba ponovno pridobila soglasje s strani županov Zgornje Savinjske doline za izvajanje
funkcij nosilca razvoja in promocije turizma v Vodilni destinaciji Zgornja Savinjska dolina.
V letu 2020 je Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., nadaljevala z aktivnostmi za načrtovanje
strategije in akcijskega plana za prestrukturiranje premogovnih regij.
3. Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja
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Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja razvojno pospeševalnih
nalog je delovanje Savinjske regije organizirano tako, da na ravni subregij delujejo razvojne institucije, ki v
sodelovanju z RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o., izvajajo subregionalne in regionalne razvojne
naloge.
Naloge in cilji ORP-ja so:
 Ohraniti in razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor.
 Zagotoviti učinkovito sodelovanje občin za hitrejše in usklajeno reševanje razvojnih in drugih vprašanj,
opredeliti razvojne prioritete območja in povezati občine za izvedbo skupnih projektov.
Razvojna agencija SAŠA, d.o.o. je subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno
partnerstvo SAŠA in še naprej izvaja splošne razvojne naloge na regionalni ravni v skladu z 18. členom
ZSRR-2:
 Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za obdobje
2014-2020, skladno z ZSRR-2-NPB1 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih.
 Priprava in usklajevanje dogovorov za razvoj regije skladno z ZSRR-2.
 Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa
2014–2020.
 Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in
javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov.
 Sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami pri
opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji.
 Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri
oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov.
 Strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju sveta regije.
V letu 2020 so se nadaljevale aktivnosti pri usklajevanju dogovora za razvoj regije:
 Usklajevalne aktivnosti z območnimi razvojnimi partnerstvi in RASR.
 Usklajevalne in posvetovalne aktivnosti z občinami ORP SAŠA.
 Usklajevalne aktivnosti s pristojnimi ministrstvi in direkcijami.
 Usklajevalne aktivnosti z RRA Koroško za projekt Izgradnje regionalne kolesarske povezave Huda
luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti.
Razvojna agencija je v letu 2020 sodelovala tudi pri snovanju Operativnega programa Evropske kohezijske
politike in Partnerskega sporazuma za obdobje 2021-2027.
4. Spodbujanje podjetništva
Spodbujanje podjetništva na območju SAŠA subregije je bila ena izmed ključnih področij družbe v letu 2019.
Podjetnikom smo ponujali podporo pri njihovem poslovanju s kvalitetnimi storitvami. Razvojna agencija SAŠA,
d. o. o. je del slovenskega podpornega okolja za podjetnike, tako preko projekta SPOT REGIJE za obdobje
2018-2022, kot tudi preko SPOT registracije:
Izvajanje splošnega svetovanja - opravljene svetovalne storitve 245 uporabnikom.
Animiranje in seznanjanje podjetnikov z razvojnimi spodbudami, pridobivanje in posredovanje drugih
informacij - poslanih 53 paketov informacij podjetnikom po bazi, pripravili smo 10 člankov o
podjetniških temah in aktivnostih v regiji, čezmejno smo se povezovali s sorodnimi inštitucijami v
sosednjih državah -(Poslovna konferenca – Krožno gospodarstvo: soustvarjanje trajnostne
prihodnosti v Alpsko Jadranski regiji, Škocjan ob Klopinjskem jezeru, Avstrija, 7. E-konferenca: Early
warning Europe – Mentorstvo za obvladovanje težav).
Izvajanje podjetniških delavnic in usposabljanj - 7 podjetniških delavnic - skupno 151 podjetnikov oz.
potencialnih podjetnikov, dve več dnevni usposabljanji - skupno 23 podjetnikov oz. potencialnih
podjetnikov.
Registracija novih podjetij, spremembe že obstoječih dejavnosti in ostali postopki v okviru SPOT
registracije – izvedeno 230 postopkov.
Ostale naloge - koordinacijski sestanki, več izobraževanj v okviru agencije SPIRIT in drugih
strokovnih izobraževanj, organizacija drugega regijskega srečanja podpornih institucij Savinjske
regije, ki je bilo namenjeno krepitvi in nadgradnji medsebojnega sodelovanja.
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5. Spodbujanje razvoja turizma
V letu 2020 je bila pri delovanju družbe posebna pozornost namenjena spodbujanju turizma, saj smo poleg
izvajanja Regionalne destinacijske organizacije (RDO) SAŠA, nadaljevali z izvajanjem dveh večjih projektov s
področja turizma, in sicer Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina in Promocija Vodilne destinacije - STO.
V letu 2020 bile izvedene naslednje zastavljene aktivnosti na področju turizma:
Regionalna turistična destinacija SAŠA – RDO SAŠA; aktivnosti na področju Marketinga in
pospeševanja prodaje destinacije SAŠA.
Vodilna destinacija 2; je nadaljevanje RDO SAŠA. SAŠA regijo opredeljuje kot dve destinaciji, in sicer
Zgornje Savinjsko dolino in Šaleško dolino (Šoštanj/Topolšica, Velenje). Namen operacije je bil
spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Zgornja
Savinjska dolina, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.
Savinjska Via Alps and Valleys (Promocija VD- STO); projekt se je 17. 12. 2020 zaključil.
6. izvajanje drugih projektov in aktivnosti
V letu 2020 smo izvajali še naslednje projekte in aktivnosti:
Območni razvojni program SAŠA regije za obdobje 2021-202; agencija je v letu 2020
nadaljevala z izdelavo Programa priprave Območnega razvojnega programa SAŠA regije za obdobje
2021–2027. Program priprave ORP za obdobje 2021–2027 Savinjsko-šaleške subregije, kot
zaokroženem območju znotraj Savinjske razvojne regije, ima namen opredeliti območje, vsebine in
način priprave ORP kot samostojnega razvojnega dokumenta, ki je hkrati usklajen oz. je del
Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021–2027, postopke obravnave gradiv v
strokovni in širši javnosti, opredeliti nosilca in vloge ostalih razvojnih organizacij v postopku priprave in
način usklajevanja ter povezovanja z ostalimi razvojnimi dokumenti v subregiji, Savinjski regiji in
državi.
Prestrukturiranje premogovne regije SAŠA; za obdobje 2021–2027 je podpora Kohezijske politike
za premogovne regije še naprej prednostna naloga, ki jo poudarja predlagana tematska
osredotočenost Evropskega sklada za regionalni razvoj na cilje politike za pametnejšo in bolj zeleno
Evropo z nizkimi emisijami ogljika.
Mreža kolesarskih poti SAŠA; potekale redne usklajevalne aktivnosti med občinami in
pripravljavcem Elaborata za označitev kolesarskih poti in pripravljavcem spletne aplikacije in tiskane
karte, ter Direkcijo RS za infrastrukturo.
Jejmo lokalno; Projekt »Jejmo lokalno« za povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji
ima pomen ozaveščanja javnosti in je del večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje
ukrepa prehranska samooskrba.
Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«; s pravočasno pripravo na
demografske spremembe smo želeli aktivno prispevati k povezovanju ter boljši vključenosti mladih,
žensk in drugih ranljivih skupin (starejših, invalidov, oskrbovalcev in priseljencev) ter izboljšanju
njihove socialne mreže, v vseh 10 občinah SAŠA regije.
Evropa za državljane »The Way Forward Future of Education«; namen projekta je bil razširiti
aktivnosti, ki smo jih začeli med projektom pobratenja mest The Way Forward. Projekt se je
osredotočal na znanje študentov o Evropskih institucijah, udeležbo državljanov v volilnih procesih in
kulturno izmenjavo študentov iz Slovenije in Bosne. V nadaljevanju tega projekta so razširili aktivnosti
in mrežo, da bi vključevala več držav iz balkanske regije.
Ostale aktivnosti; na področju tržnega dela smo pripravili 5 investicijskih dokumentacij za občine,
redno smo obveščali deležnike SAŠA regije o razpisih in ostalih aktualnih temah, se udeleževali
konferenc, izobraževanj in ostalih dogodkov.
3. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Poročila o poslovanju mora Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. redno dostavlja tudi
občinski upravi in sicer:
četrtletna poročila o izvedenih nalogah,
polletno poročilo o poslovanju družbe,
poslovni plan družbe in
poslovno poročilo.
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2.. Šaleška veterina d.o.o. (0,5587% delež)
Podjetje
Temeljna načela
gospodarnost
Šaleška veterina d.o.o.
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Strateški cilji
doseganje
pozitivne
donosnosti kapitala
neprekinjeno in kakovostno
izvajanje veterinarskih storitev
konkurenčnost
izvajanja
storitev

uspešnost
učinkovitost
preglednost

redno letno poročanje v pisni
obliki nadzornemu svetu in
skupščini

Kazalniki in cilji za leto 2020:
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
Šaleška veterina s podeljeno koncesijo izvaja dejavnosti javne veterinarske službe, s tem pa zagotavlja
izvajanje javnih storitev za naše občane in občanke na področju veterine. V letu 2020 pričakuje družba
pozitivno poslovanje in v skladu s tem dobiček iz poslovanja in donosnost na kapital.
2. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Poročila o poslovanju mora Šaleška veterina redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer najmanj:
- poslovni plan družbe in
- revidirano poslovno poročilo.
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2020
Kapital podjetja:
 Vpoklicani (osnovni) kapital
 Kapitalske rezerve
 Rezerve iz dobička
 Čisti dobiček
 Dolgoročni kredit
SKUPAJ:









29.878,01
65.946,09
46.004,12
252.389,66
203.768,16
.,0

Rezerve iz dobička:
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne deleže
Druge rezerve iz dobička
Pridobljeni lastni deleži (odbitna postavka)

Preneseni čisti dobički prejšnjih let
Čisti dobiček l.2020

Čisti dobiček:

6.340,14
36.308,09
21.307,66
-17.951,93

207.476,32
44.913,34

Skupni nominalni znesek lastnih deležev na dan 31.12.2020 = 9.722,92 EUR. Delež lastnih deležev v
osnovnem kapitalu: 32,54%.
V skladu z željo in pričakovanji, saj imamo moderno ambulanto sredi Velenja in usposobljeno ekipo, smo
poslovno leto zaključili z dobičkom. Celotni dobiček v letu 2020 znaša 53.921,46 EUR. Po obračunu davka od
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dohodkov pravnih oseb v znesku 9.008,12 EUR, ostane Čisti dobiček leta 2020 za razdelitev, ki znaša
.1, EUR in se predlaga, da ostane nerazporejen.
Drugih kapitalskih naložb podjetje nima in jih tudi nima v planu za leto 2021.
2.. SAŠA inkubator d.o.o. (60% delež)
Podjetje
Temeljna načela
gospodarnost
SAŠA inkubator d. o. o.

uspešnost
preglednost

Strateški cilji
doseganje
pozitivne
donosnosti kapitala
podpora
podjetjem
in
potencialnim podjetnikom
redno letno poročanje v pisni
obliki skupščini

Kazalniki in cilji za leto 2020:
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za financiranje izvajanja nalog SAŠA inkubatorja.
Družbena pogodba določa, da se ugotovljeni dobiček iz poslovanja ne deli med družbenike, temveč se v
celoti uporabi za razvoj dejavnosti družbe. Mestna občina Velenje od družbe pričakuje, da bo poslovala brez
izgube.
2. Programske usmeritve
Glavna vizija inkubatorja je, da postane stičišče mladih talentov, podjetnikov, do upokojenih managerjev, s
ciljem skupnega podjetniškega ustvarjanja ter nuditi celovito podporo na vseh segmentih. Inkubator bo
postal glavni generator idej in projektov za razvoj podjetništva. Predstavlja platformo oziroma vstopno točko
za celotno SAŠA subregijo, tako za mlada podjetja kot potencialne investitorje. Programske usmeritve so
usmerjene v štirimi stebre:
- spodbujanje podjetnosti pri mladih,
- spodbujanje razvoja startupov v SAŠA subregiji,
- EU projekti,
- razvojni infrastrukturni projekti.
Razvijamo tri blagovne znamke, glede na ciljno skupino:
- STARTUP VIKENDI - za dijake in študente
- PODJETNIŠKI TRAMPOLIN – za potencialne podjetnike in zagonska podjetja v zgodnji fazi
- FUTURE 4.0 – za startup in inovativna MSP, ki jih povezujemo z večjimi industrijskimi podjetji
3. Cilji podjetniškega inkubatorja v letu 2020









Razvijati subregijski SAŠA startup ekosistem.
Sodelovati pri zagonu vsaj 5 podjetij.
Nuditi ugodno infrastrukturo za mlada podjetja.
Povezovati startup podjetja ter večja industrijska podjetja.
Nuditi mentorske in svetovalne storitve.
Izvajati programe za startupe ter strokovne delavnice.
Dvigniti prepoznavnost podjetja v regiji in širše, širitev programa v Zg. Savinjsko dolino.
Ostati pomemben partner v nacionalni iniciativi Startup Slovenija.

4. Finančni cilji
Najmanj 50% sredstev pridobiti iz drugih virov.
5. Infrastrukturni cilji
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Vse aktivnosti bodo usmerjene v ohranjanje infrastrukture ter zapolnitev prostorov, ki jih imamo v najemu ter
sodelovanje pri vseh večjih projektih s področja podjetništva v MOV.
6. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti
Poslovni plan družbe sprejema skupščina SAŠA inkubatorja, v kateri ima MOV večino glasovalnih pravic.
Prav tako mora SAŠA inkubator poročilo o poslovanju družbe predstaviti na skupščini družbe, ki ga tudi
potrdi. Skladno z medsebojno pogodbo o sofinanciranju mora SAŠA inkubator na zahtevo MOV pripraviti
tudi medletno poročilo o opravljenih dejavnostih.
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2020
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja
Iz izkaza poslovnega izida ter bilance stanja za leto 2020 je razvidno, da je družba v letu 2020 dosegla čisti
dobiček v višini 12.572 EUR.
Cilj za leto 2020 je bil, da podjetje pridobi najmanj 50% sredstev iz drugih virov kot MOV. Cilj je bil presežen,
saj je bilo iz drugih virov pridobljeno 75 % vseh sredstev.
1. Razvijati subregijski startup ekosistem
Ta cilj je dolgoročno zastavljen, veliko aktivnosti v letu 2020 je potekalo v smeri širitve mreže vseh
udeležencev pri razvoju ekosistema. Vzpostavili smo dobro sodelovanje z razvojnimi partnerji kot so
razvojne agencije v regiji in lokalne skupnosti, izobraževalnimi ustanovami, s SŠGZ in obrtno zbornico,
drugimi inkubatorji in tehnološkimi parki, in nekaterimi korporacijami in večjimi industrijskimi podjetji.
Sodelovati smo začeli z GZS in CorpoHub, Poslovnimi angeli Slovenije, Kikštarterjem, Katapultom. Smo del
vsebinskega podpornega okolja pri Slovenskem podjetniškem skladu, povezali smo se z 2 SRIP-oma ter
nekaterimi tujimi ambasadami.
2. Sodelovati pri zagonu vsaj 5 podjetij
V letu 2020 smo presegli zastavljen cilj, saj je bilo s pomočjo programov SAŠA inkubatorja
novoustanovljenih 16 podjetij, ki so posledica direktnih učinkov programov oziroma so hitreje prešli fazo
zagona. Obenem imamo dva scale up podjetja.
3. Nuditi ugodno infrastrukturo za mlada podjetja
Ta cilj je v letu 2020 dosežen, upravljamo z dvema objektoma, to sta PC Rudarski dom in PC Standard, prvi
je bil konec leta zaseden 100%, v PC Standard pa so bile konec leta zasedene vse pisarne, v coworkingu
pa je bilo na voljo še nekaj delovnih mest.
4. Povezovati startup podjetja ter večja industrijska podjetja
Najbolj odmeven dogodek je tretja mednarodna konferenca Future 4.0, ki je potekala 17. in 18. novembra
2020 in uspešno povezuje industrijske korporacije z obetavnimi zagonskimi podjetji. V letu 2020 se je iz
skladiščnega prostora Gorenja preselila na splet in navdušila s popolnoma virtualno izkušnjo, ki je pritegnila
573 udeležencev iz celotne Evrope. Za partnerske korporacije – Gorenje, Kolektor, BSH, Iskra, Esotech in
Iskratel – smo uspeli izbrati 111 zagonskih podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne, Črne Gore, Albanije,
Severne Makedonije, Izraela, Bolgarije, Turčije, Grčije, Avstrije in celo Gvatemale, ki so se z njimi srečali na
1:1 sestankih. Na dogodku smo razglasili tudi Future Startup 2020. To je postalo podjetje Ektimo, ki se
ukvarja z analizo podatkovnih baz, s čimer rešujejo različne podjetniške izzive.
5. Nuditi mentorske storitve
V letu 2020 je bilo opravljenih preko 2.000 ur svetovanj in mentoriranja s strani različnih svetovalcev. V okviru
projekta SIO SAŠA 2020/22, Korpostart in Startup SAŠA smo nudili svetovanja potencialnim in že obstoječim
podjetnikom. Poleg ekipe SAŠA inkubatorja so preko SIO projekta pri mentoriranju in ekspertnemu svetovanju
sodelovali zunanji izvajalci. Področja: validacija ideje, produkt/market fit, kupci, kanali do kupcev, digitalni
marketing, prodaja, procesi v podjetju, ipd.
6. Izvajati programe za startupe ter strokovne delavnice
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Ta cilj je vezan na kontinuirane dogodke in program inkubatorja. V letu 2020 je bilo izvedenih 62 dogodkov
kot so promocijski dogodki, povezovalni dogodki, strokovne in izobraževalne delavnice, hekathoni (Les je
zakon in Zelene tehnologije), Trampolin in Future konferenca.
7. Dvigniti prepoznavnost podjetja v regiji in širše, širitev programa v Zg. Savinjsko dolino
Cilj je bil dosežen, saj smo z dvema programoma, ki sta postala dve pomembni blagovni znamki, dvignili
promocijo in prepoznavnost inkubatorja tudi izven meja Slovenije.
Najbolj odmeven dogodek je bila tretja mednarodna konferenca Future 4.0. Uspešnost koncepta Future 4.0
je kot družbeno inovacijo prepoznala tudi Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, ki nam je v letu 2020 v
okviru izbora najboljših inovacij v SAŠA regiji podelila Zlato priznanje GZS.Prav tako sta zlato priznanje
prejela dva naša inkubirana podjetja, eno od njiju pa tudi srebrno priznanje nacionalne GZS.
Zelo odmeven je bil tudi Podjetniški trampolin, ki smo ga v letu 2020 prvič izvedli pri udeležencih doma –
online. V četrtek, 4. 6. 2020, smo v Podjetniškem centru Standard slavnostno zaključili že 5. Podjetniški
trampolin. Gre za šesttedenski program SAŠA inkubatorja, ki ekipam omogoča razvoj od ideje do prodaje v
šestih tednih. Izmed 26-ih prijavljenih podjetniških ekip, smo izbrali 15 tistih, ki so v času, ko so vsi stopili na
zavoro in smo imeli občutek, da je svet skoraj obstal, stopile iz okvirjev in 6 tednov gradile svoje ideje ob
pomoči vrhunskih strokovnjakov iz prakse. Na koncu smo izbrali 6 najboljših, ki so se na zaključnemu
dogodku premierno predstavile pred potencialnimi investitorji, podjetniki in gledalci, ki so nas v živo
spremljali na spletu. Prav tako smo online izvedli program Connected marketing.
S promocijskimi dogodki pa delamo na prepoznavnosti v Zgornje savinjski dolini, kjer nas tudi vedno bolj
prepoznajo kot sogovornika pri razvoju podjetniške ideje ter pri rasti na trgu. Z dogodki kot so startup vikendi
pa dvigujemo prepoznavnost med dijaki, ki so naša pomembna ciljna publika.
Številka: 4761-0002/2021
Velenje, junij 2021
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ODGOVORI
UPRAVE MESTNE OBČINE VELENJE NA
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN
SVETNIKOV
pisni odgovori
24. maj 2021
Zap. št. 93
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednjo pobudo:
Zanima me, kaj se dogaja z avtobusi na vodik. O tej zadevi nihče več ne
govori, zato me zanima, če je projekt propadel, kot namigujejo mediji.
ODGOVOR:
Izvajanje projekta uvedbe vodikovih tehnologij je bilo zaradi
nepredvidenih okoliščin v povezavi s pandemijo COVID-19
prilagojeno in upočasnjeno. Spremenjene razmere so med
drugim vplivale potek priprave razpisa za sofinanciranje ključne
infrastrukture s strani odgovornih ministrstev (npr. vodikove
polnilnice), ki je bilo v prvem valu epidemije čisto ustavljeno.
Mestna občina Velenje ostaja zavezana k izvajanju ciljev
zelenega prehoda na področju trajnostne mobilnosti. Tako smo
naklonjeni tudi izvedbi projekta uvedbe vodikovih tehnologij,
ki je bil uspešno uvrščen v osnutek Območnega načrta za
pravičen prehod premogovno intenzivne regije SAŠA.
Odgovor so pripravili v Zavodu Kssena.
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pomeni ‘anankus + mastodont’.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

3. maj 2021
Zap. št. 91
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:
Na zadnji seji sem postavil vprašanje glede rekonstrukcije vozišča
nad podhodom na Šaleški cesti oz. reklamacije. Po prepričanju
okoliških stanovalcev je bilo popravilo izvedeno slabo, saj tovor na
težkih tovornjakih zaradi diletacije oz. »stopnice« na vozišču še vedno
»poskoči« in glasno zaropota, kar zelo moti posebej v nočnem času,
ko stanovalci poizkušajo spati. Prosim za odgovor, kaj ste do danes
naredili v zvezi s tem vprašanjem in kako boste ukrepali.
ODGOVOR:
S strani vzdrževalca državnih cest na našem območju, podjetja
VOC, d. o. o., smo dobili naslednji odgovor:
»Dela na cesti G1-4 odsek 1260 Zg. Dolič–Velenje med
km 10,980 in 11,000 so bila izvedena v sklopu rednega
vzdrževanja cest. Po predhodnem ogledu z nadzorom DRSI
in predstavnikoma Mestne občine Velenje smo se dogovorili,
da visok prehod oblažimo z asfaltnimi rampami – rezkanje in
asfaltiranje v povprečni debelini 4 centimetre in tako vzpostavimo
del ceste v stanje, kjer promet poteka varno. Dolgotrajnejše
sanacije vozišča nismo izvajali zaradi investicijskih planov, v
katerih je tudi ta omenjena cesta.«
Odgovor pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

23. maj 2021
Zap. št. 92
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:
Po postavitvi betonskih skulptur ob jezeru, se velika večina občanov
nad samo izvedbo zgraža in jasno kažejo nezadovoljstvo nad videnimi
betonskimi oblikami, ki naj bi predstavljali mastodonta, ki sta prej
podobni pujsi pepi iz otroške risanke, kot pa mastodontu. Samo
nezadovoljstvo pa še stopnjuje cena za tistih nekaj kubikov obarvanega
betona, ki je nekaj čez 30.000 €. Naj samo opomnim, da stane kubik
armiranega betona od 100 do 250 eur. Je res, da je tu vloženo veliko
truda, vendar pa si moramo priznati, da kot ljudje delamo napake
vsi. In to je ena od napak tega arhitekta. Odgovor občine je bil, da
so stare pomotoma, uničili med gradnjo prireditvenega odra. Ampak,
ko so ju uničili, javnosti o tem ni nihče obvestil. Tudi pomotoma ni
nihče obvestil javnosti? Glede na negativne kritike občank in občanov,
predlagamo, postavitev na jezero mastodontov v originalni obliki, plus
neandertalca, zato dajem pobudo, da ti dve skulpturi pa prestavite na
otroško igrišče, kjer bosta glede na obliko, razvedrila otroke.
ODGOVOR:
Najlepša hvala za vaše pobude. Mastodonti opozarjajo na
najdbo prazgodovinskih trobčarjev anankusa in mastodonta
v bližnjih Škalah leta 1964. Ostanki trobčarjev, ki so živeli
pred 3,6–2,5 milijona let, so razstavljeni v Muzeju Velenje na
Velenjskem gradu skupaj z realno upodobitvijo anankusa v
naravni velikosti.
Mastodonta iz umetne mase sta bila med urejanjem prostora
odstranjena zaradi dotrajanosti in krhkosti, nismo ju uničili.
Postavitev novih mastodontov je po idejni zasnovi arhitekta
Roka Polesa izvedlo podjetje Dadgrad, d. o. o., ki je bilo
izbrano na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik. Gre
za sodobno formo trobčarja s stilizirano konturo, ki je barvno
členjena. Spominski skulpturi sta poimenovani ‘a+m’, kar
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