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Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/2017)

sklicujem
2. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
v torek, 29. januarja 2019, ob 8. uri

v sejni dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1.

	 		 župan Mestne občine Velenje
	 				 Bojan KONTIČ,	l.	r.
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1. seja Sveta Mestne občine Velenje

PREDLOG

ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
18.12. 2018, s pričetkom ob 17. uri in zaključkom ob 17.40. uri.

Pred pričetkom seje so velenjski skavti svetnicam in svetnikom 
prinesli luč miru.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Opravičil se je naslednji član sveta: Mihael LETONJE.

Župan Bojan KONTIČ je ugotovil, da je od skupnega števila 33 
članov sveta prisotnih 31 članov in je svet sklepčen. 

Člani sveta so za 1. izredno sejo Sveta Mestne občine Velenje 
prejeli naslednje gradivo:
- Zapisnik 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta
- Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne 
občine Velenje
- Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno – pravne komisije 
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja 
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe 
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje gospodarskih 
javnih služb
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 
negospodarskih javnih služb 
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor 
- Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin 
- Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic 
najemnikov stanovanj
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela 
občinskega redarstva in občinske inšpekcije 
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska 
vprašanja
- Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja

Za 1. izredno sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta
3. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne 
občine Velenje
4. Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno – pravne komisije 
5. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja 

6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe 
7. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
8. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 
gospodarskih javnih služb
9. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 
negospodarskih javnih služb 
10. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor 
11. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin 
12. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic 
najemnikov stanovanj
13. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela 
občinskega redarstva in občinske inšpekcije 
14. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska 
vprašanja
15. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: 1. izredna seja Sveta Mestne občine Velenje bo 
potekala po naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta
3. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne 
občine Velenje
4. Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno – pravne komisije 
5. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja 
6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe 
7. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
8. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 
gospodarskih javnih služb
9. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 
negospodarskih javnih služb 
10. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor 
11. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin 
12. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic 
najemnikov stanovanj
13. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela 
občinskega redarstva in občinske inšpekcije 
14. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska 
vprašanja
15. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu 

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Član sveta Matej JENKO je podal pobudo, da se pri 1. točki 
dnevnega reda, kjer je zapisano: Poročilo je predstavila 
predsednica Občinske volilne komisije Milena BUKVIČ DEŽMAN., 
doda: Povedala je, da je dobila pritožbo Mihaela Letonje in da 
prepušča pritožbo v odločitev mestnemu svetu. To pritožbo 
je predala direktorju občinske uprave oziroma začasno 
predsedujoči mestnemu svetu Majdi Gaberšek. Pri tej točki naj 
se na koncu doda tudi, da je Matej Jenko po seznanitvi želel 
besedo, vendar mu jo začasno predsedujoča ni podelila. 

Župan Bojan KONTIČ je opozoril, da zapisniki niso dobesedni 
zapisi.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta Mestne občine 
Velenje.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici 

občinskega sveta

Član sveta Matej JENKO je dejal, da se je na konstitutivni seji 
po njegovem mnenju in mnenju nekaterih drugih uglednih ljudi 
zgodila neljuba zadeva, in sicer mestni svet ni obravnaval 
prtiožbe Mihaela Letonje, čeprav bi po zakonu to moral. S tem 
so bili kršeni poslovnik MOV, statut MOV in tudi zakon o lokalnih 
volitvah. V primeru namreč, da mestni svet pritožbi ugodi, gre 
lahko cel postopek na novo, torej se lahko ponovi tudi štetje, s 
tem bi se lahko spremenili tudi rezultati, sestava mestnega sveta 
itd. Lahko zapadejo celo do tega, da vse, kar se sprejema naprej, 
ne bo več veljavno. Tudi ta izredna seja ni bila sklicana pravilno. 
Potrebno bi bilo nadaljevati konstitutivno sejo, obravnavati na 
mestnem svetu pritožbo in potem nadaljevati z vsem, kar so 
imeli na konstitutivni seji. Govoril je z državno volilno komisijo 
in mestni svet je kršil zakon. Posledice so lahko za naprej hude 
in predlaga, da se ta stvar preuči, preden nadaljujejo. To je torej 
njegov proceduralni predlog. Je pa zadeva kontradiktorna, saj 
župan po tej razlagi ni zaprisegel, noben svetnik ni zaprisegel. 
Zadevo bi bilo potrebno vrniti nazaj v izhodiščno stanje.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je vprašal za predlog razširitve 
seje, vendar predloga ni bilo. Seveda mora za predlog biti 
tudi gradivo. Kako je potekala 1. konstitutivna seja, je lahko 
tudi stvar razprave, vsekakor pa so bili mandati svetnicam in 
svetnikom soglasno potrjeni. To seveda pomeni, da noben od 
teh mandatov ni bil sporen. Pritožba, o kateri govori gospod 
Jenko, pa ni bila naslovljena na pravi naslov. Naslov bi moral 
biti Svet MOV. To je organ, ki bi moral o tej pritožbi odločati, če 

bi bila pravočasno vložena na pravi naslov. Danes pa dnevnega 
reda širiti ne morejo. 

Član sveta Matej JENKO je ponovno želel besedo.

Župan Bojan KONTIČ ga je zavrnil, saj v zvezi s tem ni več 
proceduralnega predloga, ker tudi to ni bil proceduralni predlog, 
ki bi bil v kontekstu poslovnika in statuta. 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da se bo sam tega glasovanja 
vzdržal, in sicer zato, ker je predsednica občinske volilne 
komisije predala pritožbo predsedujoči Svetu MOV. 

Župan Bojan KONTIČ je svetnika Jenka opozoril, da ta zlorablja 
poslovnik, saj na temo občinske volilne komisije iz prejšnje seje 
ni več razprave. Lahko pa svetnik obrazloži svoj glas. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da to počne. Govori namreč 
o tem, zakaj ne bo glasoval o tem predlogu, in sicer zato, 
ker meni, da za to ni podlage, saj je na prejšnji seji začasno 
predsedujoča dobila predlog na mizo in bi to pritožbo moral 
mestni svet obravnavati. 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
potrditvi mandata članici občinskega sveta.
 
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

Sledila je slovesna prisega nove svetnice Milene MRAZ. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega 

odbora Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje.

Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno 

– pravne komisije

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Statutarno–pravne komisije.
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 

priznanja

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Komisije za priznanja.

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

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 

prošnje in pritožbe

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe. 

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

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 

gospodarstvo

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Odbora za gospodarstvo.

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

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 

področje gospodarskih javnih služb

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb. 
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 

področje negospodarskih javnih služb

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb.
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
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K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 

okolje in prostor

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Odbora za okolje in prostor.
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. 
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo 

pravic najemnikov stanovanj

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj.

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

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 
spremljanje dela občinskega redarstva in 

občinske inšpekcije

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva 
in občinske inšpekcije.
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 

mladinska vprašanja

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Komisije za mladinska vprašanja.

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

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
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Seja se je zaključila ob 17.40 uri. 

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

Predlagatelj: ŽUPAN                      Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 34. člena Odloka o pokopališkem 
redu (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 3/2000) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) na svoji ___ seji, dne ______________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju govornikov na pogrebih na 

območju Mestne občine Velenje 

1. člen
Kot govorniki, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih 
občanov in občank Mestne občine Velenje, se imenujejo:

1. Rafael GORŠEK
2. Marko JEVŠNIK
3. Drago KOLAR
4. Samo KOPUŠAR
5. Rudolf LEMEŽ
6. Bojan PUSTINEK
7. Magda STVARNIK
8. Franc VEDENIK
9. Vladimir VIDEMŠEK

2. člen
Pogrebne govore lahko imajo v imenu Mestne občine Velenje 
tudi drugi govorniki, če je to želja svojcev.

3. člen
Za pogrebni govor prejme govornik plačilo v višini 34,27 EUR 
neto. Višina zneska se letno revalorizira z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin. Govornikom, ki se poslovijo od občank in 
občanov Mestne občine Velenje na pokopališčih izven Mestne 
občine Velenje, se plačajo prevozni stroški v višini stroškov 
javnega prevoza.

4. člen
Govorniki na pogrebih so imenovani za obdobje štirih let in so 
lahko ponovno imenovani. Spisek govornikov se pošlje vsem 
krajevnim skupnostim in mestnim četrtim.

5. člen
Z dnem podpisa tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju 
govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine 
Velenje za obdobje od 2015 do 2018, št. 142-05-0003/2015-
590 z dne 26. 5. 2015 (Uradni vestnik, št. 08/2015).

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

Številka: 142-05-0016/2018-590
Datum:
                                                    župan Mestne občine Velenje
                                                                  Bojan KONTIČ
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Obrazložitev:
Pravna podlaga je v 34. členu Odloka o pokopališkem redu 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 3/2000), ki določa, 
da Svet Mestne občine Velenje imenuje za obdobje 4 let 
predstavnike posameznih območij občine, ki se v imenu lokalne 
skupnosti poslovijo od umrlih občanov in občank Mestne občine 
Velenje.
Za govor na pogrebu prejme govornik 34,27 EUR neto. 
Predlagamo, da se višina zneska revalorizira enkrat letno z 
rastjo cen življenjskih potrebščin. Govornikom, ki se poslovijo 
od naših občanov in občank na pokopališčih izven Mestne 
občine Velenje, se plačajo prevozni stroški v višini stroškov 
javnega prevoza. 
Predstavniki so lahko večkrat ponovno imenovani. 
Pogrebne govore lahko imajo tudi drugi občani, če je to želja 
svojcev. 
Krajevnim skupnostim in mestnim četrtim se pošlje seznam 
govornikov.

Velenje, dne 10. 12. 2018

                                                                                   Pripravila: 
 Ines Gričar Ločnikar, univ. dipl. inž., l.r.                       

            višja svetovalka za zdravstvo in socialo      

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

     
                      
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu, da 
ta sklep sprejme.

          župan Mestne občine Velenje                             
                                                                        Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                        Faza: PREDLOG    
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - 
ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - 
ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17 in 31/18 - ZOA-A), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o 
standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 
in 76/17) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno 
besedilo) na svoji ________ seji,  dne ______________ sprejel naslednji 
 

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

 
 

1. člen 
Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je 
predlagal Center za socialno delo Savinjsko – Šaleška za delovne dni 19,27 eur/uro, v nedeljskem času 23,86 
eur/uro, za praznične dni 25,01 eur/uro. 

2. člen 
Cena storitve se zmanjša za zakonsko določeno subvencijo občine za delovne dni 10,08 eur/uro, v 
nedeljskem času za 12,38 eur/uro, za praznične dni 12,95 eur/uro. Subvencija zajema 100 % pokrivanja 
stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, 50 % pokrivanja stroškov za vodenje in 
koordiniranja in 50 % pokrivanja stroškov za neposredno socialno oskrbo. Tako znaša cena storitve, ki jo 
plača upravičenec ali zavezanec za delovne dni 9,19 eur/uro, v nedeljskem času 11,49 eur/uro, za praznične 
dni 12,06 eur/uro. 
 

3. člen 
Mestna občina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali 
zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu 
plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve in sicer: 

Plačilni 
razred 

Dohodkovni razred 
Delež neto mesečnega 

doh./druž.čl. v primerjavi s 
povprečno plačo v RS za 

obdobje I. – X. 

Mesečni neto dohodek na 
družinskega člana v letu 2018      

(v eur) 

Plačilo v % od 
cene 

Cena za uporabnika v 
letu 2019 

(v eur, na delovni dan) 

  Oprostitev po zakonu 0 0,00 
1 do 45 % do 484,24 10 0,92 
2 nad 45 % do 50 % nad 484,24 do 538,04 20 1,84 
3 od 50 % do 55 % nad 538,04 do 591,84 30 2,76 
4 nad 55 % do 60 % nad 591,84 do 645,65 40 3,68 
5 nad 60 % do 65 % nad 645,65 do 699,45 50 4,59 
6 nad 65 % do 70 % nad 699,45 do 753,25 60 5,51 
7 nad 70 % do 80 % nad 753,25 do 860,86 70 6,43 
8 nad 80 % do 90 % nad 860,86 do 968,47 80 7,35 
9 nad 90 % do 105 % nad 968,47 do 1.129,88 90 8,27 
10 nad 105 % nad 1.129,88 100 9,19 

 
4. člen 

MO Velenje bo pri rednih mesečnih zahtevkih zagotovila tudi financiranje razlike v prevoznih stroških, ki se ne 
pokrivajo iz 15 % materialnih stroškov. 
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5. člen 

Z dnem začetka uporabe tega sklepa, preneha veljati Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik, št. 21/17). 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se 
pričnejo uporabljati od 1. 2. 2019 dalje. 
 
 
Številka: 150-01-0001/2019-590          
Datum: 
 
 

 župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ 

  
 
Obrazložitev: 
1. PRAVNA PODLAGA:  
Na podlagi  43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - 
ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17 in 31/18 - ZOA-A) 
občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu, na podlagi 99. člena se storitev financira iz 
proračuna občine in na podlagi 101. člena k cenam storitve daje soglasje pristojni občinski organ. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO: 
V Mestni občini Velenje izvaja socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Center za socialno delo 
Savinjsko - Šaleška. 
Pomoč na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti  ter v drugih primerih, ko 
socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 
družini ali  v drugi organizirani obliki. Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno 
prebivališče v Mestni občini Velenje, imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem 
domačem bivalnem okolju, vendar  se zaradi starosti ali hude invalidnosti  ne morejo oskrbovati in negovati 
sami, njihovi svojci pa take oskrbe  in nege ne zmorejo ali  zanjo nimajo možnosti.   
 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so: 
- osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno 
življenje; 
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni 
pristojne 
  komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno 
oskrbo na 
  domu; 
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 
funkcij; 
- kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so 
po 
  oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje; 
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, 
ki ni 
  vključen v organizirane oblike varstva. 
 
3. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV:   

1. člen 
Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je 
predlagal Center za socialno delo Savinjsko - Šaleška za delovne dni 19,27 eur/uro, v nedeljskem času 23,86 
eur/uro, za praznične dni 25,01 eur/uro.  
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2. člen 
Cena storitve se zmanjša za zakonsko določeno subvencijo občine za delovne dni 10,08 eur/uro, v 
nedeljskem času za 12,38 eur/uro, za praznične dni 12,95 eur/uro. Subvencija zajema 100 % pokrivanja 
stroškov strokovne priprave dogovora, 50 % pokrivanja stroškov vodenja in koordiniranja in 50 % pokrivanja 
stroškov za neposredno socialno oskrbo. Tako znaša cena storitve, ki jo plača upravičenec ali zavezanec za 
delovne dni 9,19 eur/uro, v nedeljskem času 11,49 eur/uro, za praznične dni 12,06 eur/uro. 
 
Obrazložitev cene: 
Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu občine zagotavljajo socialno varstveno storitev pomoč 
družini na domu. Izvajalec te storitve je Center za socialno delo Savinjsko – Šaleška. S pridobljenimi 
izkušnjami, izobraževanjem in usposabljanjem je oblikoval ekipo, ki lahko storitev opravlja kakovostno, 
ustrezno raznolikim potrebam naših uporabnikov. 
 
Izdelava stroškovne cene storitve pomoč na domu temelji na predpisanih elementih Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) in 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12).  
 
EKONOMSKA CENA: na tej podlagi izračunana ekonomska cena storitve znaša 19,27 eur na uro opravljene 
storitve na delovni dan in je za 7,53 % višja od trenutno veljavne cene.  
 
Ekonomska cena storitve za delo v nedeljo in za delo na dela prost dan ali praznik znaša (po 22. člen 
Pravilnika): 
- nedeljsko delo: 23,86  eur na uro, 
- delo na dan praznika: 25,01 eur na uro. 
 
Po določilih Pravilnika se pri izračunu cene za uporabnika od skupne ekonomske cene storitve odštejejo: 
- 100% subvencija za stroške za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, ki po izračunu znaša 0,89 
eur, 
- 50% stroškov za vodenje in koordiniranje v višini 0,87 eur, 
- 50% stroškov za neposredno socialno oskrbo v višini 8,32 eur,  
ki jih v skladu z določili 17. člena Pravilnika pokrivajo občine. 
 
CENA ZA UPORABNIKA znaša 9,19 EUR na uro opravljene storitve na delovni dan in je višja za 8,37 % od 
trenutno veljavne cene.  
 
Cena za uporabnika za delo v nedeljo in za delo na dela prost dan ali praznik znaša (po 22. člen Pravilnika): 
- nedeljsko delo: 11,49 eur na uro, 
- delo na dan praznika: 12,06 eur na uro. 
 
PREDLOG STROŠKOVNE CENE STORITVE 
 
Predlog stroškovne cene pomoči na domu pri izvajalcu ob upoštevanju navedenih izhodišč za leto 2019 znaša 
za delovne dni 19,27 eur/uro, v nedeljskem času 23,86 eur/uro, za praznične dni 25,01 eur/uro. 
Izračun cene pomoči na domu za uporabnika: 
 
ELEMENT CENE  povprečni mesečni stroški         na uro/delovni dnevi                na 
uro/prazniki/nedelje 
 
1. stroškovna cena           29.488,92                                    19,27                              25,01          
23,86 
_______________________________________________________________________________________
_______ 
2. subvencija OBČINE           15.424,91                                    10,08                              12,95         
12,38 
3. subvencija RS                                        0,00  
    
Predlog cene za uporabnika         14.064,01                                     9,19                                      12,06        
11,49     
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Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Zakona o socialnem 
varstvu so občine kot nosilke programa pomoči na domu dolžne subvencionirati: 

- 100 % pokrivanje stroškov strokovne priprave dogovora, ki po izračunu znaša 0,89 eur in  
- 50 % pokrivanja stroškov vodenja in koordiniranja v višini 0,87 eur  
- 50 % stroškov za neposredno socialno oskrbo v višini 8,32 eur. 

 
3. člen 

Mestna občina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali 
zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu 
plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve in sicer: 
 

Plačilni 
razred 

Dohodkovni razred 
Delež neto mesečnega 

doh./druž.čl. v primerjavi s 
povprečno plačo v RS za 

obdobje I. – X. 

Mesečni neto dohodek na 
družinskega člana v letu 2018      

(v eur) 

Plačilo v % od 
cene 

Cena za uporabnika v 
letu 2019 

(v eur, na delovni dan) 

  Oprostitev po zakonu 0 0,00 
1 do 45 % do 484,24 10 0,92 
2 nad 45 % do 50 % nad 484,24 do 538,04 20 1,84 
3 od 50 % do 55 % nad 538,04 do 591,84 30 2,76 
4 nad 55 % do 60 % nad 591,84 do 645,65 40 3,68 
5 nad 60 % do 65 % nad 645,65 do 699,45 50 4,59 
6 nad 65 % do 70 % nad 699,45 do 753,25 60 5,51 
7 nad 70 % do 80 % nad 753,25 do 860,86 70 6,43 
8 nad 80 % do 90 % nad 860,86 do 968,47 80 7,35 
9 nad 90 % do 105 % nad 968,47 do 1.129,88 90 8,27 
10 nad 105 % nad 1.129,88 100 9,19 

 
Primerjava cene za uporabnika z ostalimi občinami v Sloveniji: 

OBČINA Cena za uporabnika 
v EUR 

Nova Gorica 3,90 
Žalec 5,76 
Celje 5,10 
Murska Sobota 5,58 
Ljubljana 4,40 
Prebold 5,89 
Maribor 4,74 
Slovenske Konjice 4,79 
Novo mesto 4,70 
Slovenj Gradec 5,10 
Velenje 0,85 – 8,48*(lestvica) 
Laško  3,57 
Gornja Radgona 4,38 
Ljutomer 4,10 
Kranj 4,20 
Grosuplje 6,77 

Vir: Inštitut RS za socialno varstvo, 31. 12. 2017 
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Predlagatelj: ŽUPAN         Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 28., 28. b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO in 55/17), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 - odl. 
US, 51/16 - odl. US, 88/16 - ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18 in 77/18), Zakona za uravnoteženje javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - 
ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 
99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 
55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-
2R, 27/17 in 77/17-ZMVN-1), 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 in 30/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji _____seji, dne ___________ sprejel naslednji 
  

 
SKLEP 

o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje 
 

1. člen 
Cene storitev na otroka v Vrtcu Velenje po posameznih programih mesečno znašajo: 
 
Programi in oddelki          Cene programov 
Dnevni program prvega starostnega obdobja               ���,1� EUR 
Kombinirani oddelek ter oddelki otrok starih �-� leta                              ���,02 EUR  
Dnevni program drugega starostnega obdobja       ���,�� EUR  
Poldnevni program drugega starostnega obdobja       2��,�� EUR 
Poldnevni program drugega starostnega obdobja – Cirkovce     2��,�� EUR  
Krajši programi          10�,�� EUR   
Razvojni oddelek                                             ���,�� EUR 
 
Ekonomska cena je odvisna od vrste oddelka, v katerega je otrok razporejen.  
 

2. člen 
Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov je 30,03 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje 
vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje 
strošek neporabljenih živil za vsak vnaprej javljeni dan odsotnosti. Mesečni znesek stroškov materiala in 
storitev znaša povprečno 80,60 EUR. 
   

3. člen 
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo ali začasni izpis 
zaradi počitniške odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plačajo v višini 
50% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za ustrezni 
delež živil. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko 
v obeh počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 delovnih dni. Starši morajo rezervacijo oziroma 
začasni izpis napovedati v pisni obliki, najkasneje do 10. junija. V primeru izpisa, ki presega čas počitniških 
mesecev, se otroka pri ponovnem vpisu razporedi v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta. 
 

4. člen  
Med šolskim letom vrtec vključuje otroke le na prosta mesta in rezervacije niso mogoče. Starši lahko otroka 
vključijo v vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, pod pogojem, če starši ne uveljavljajo več pravice 
do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela (20. čl. Zakona o vrtcih). Oddaja vpisne 
dokumentacije med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim vstopom otroka v vrtec. 
 

5. člen 
Če je otrok odsoten zaradi bolezni neprekinjeno 30 koledarskih dni ali več, vrtec obračuna ob predložitvi 
obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka 
iz vrtca zaradi bolezni« plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. 
Starši tako plačajo 50% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri 
čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na 
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podlagi obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti 
otroka iz vrtca zaradi bolezni« se upošteva prvi dan naslednjega meseca, ko starši prinesejo potrdilo 
oziroma pri naslednjem obračunu oskrbnine.  
 

6. člen 
Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec staršem na osnovi predložitve obrazca 
»Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca 
zaradi bolezni« v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene odsotnosti. Ta olajšava velja tako za 
otroke vključene v razvojni oddelek kot tudi za otroke, ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, z odločbo komisije za razvrščanje pri Zavodu za 
šolstvo Republike Slovenije, usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo.  

7. člen 
Določila iz 3., 5., in 6. člena veljajo samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Velenje po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, zavezanko za 
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Obračun oskrbnine za odsotnost zaradi počitniške 
rezervacije in začasnega izpisa se opravi za vsak mesec posebej.  
 

8. člen 
V primeru vpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev določi za ves mesec, če je vpisan več kot pol 
meseca, ter za 11 dni, če je vpisan manj kot pol meseca, v mesecu vpisa.  
 

9. člen 
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom 
staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, 
vključenega v izbran program predšolske vzgoje. 
 

10. člen 
Vrtec Velenje zaračuna staršem za vsako dodatno uro, ki presega program, v katerega je vključen otrok, 2 
% od cene dnevnega programa prvega starostnega obdobja. Ta znesek ni subvencioniran.  

 
11. člen 

Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov Vrtca Velenje in plačilom staršev, ki imajo stalno 
prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov Vrtca Velenje pristojni organ 
Mestne občine Velenje.  
 

12. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, z dne 27. 
9. 2017, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/17. 
 

13. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se 
pričnejo uporabljati od 1. februarja 2019 dalje. 
 
Številka: 640-01-0003/2015-530 
Datum:  
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ 
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Obrazložitev 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
 
Pravni temelj za sprejem Sklepa o določitvi cen programov vrtca, znižanju plačil za bolnišnične odsotnosti in 
počitniških rezervacij ter začasnih izpisov je podan v: 

- 28., 28. a in 31. členu Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO in 55/17 – v nadaljevanju Zakon o vrtcih), ki dajeta pravno podlago občini – ustanoviteljici 
vrtca za sprejem sklepa za določitev cene programa vrtca; 

- Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 - ZUPJS, 40/11, 40/12 - 
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 3/13 – ZšolPre-1, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 
69/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16 - ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 
64/18 in 77/18 -  v nadaljevanju ZUPJS); 

- Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - 
ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - 
ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - 
ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 
85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 
63/16 - ZDoh-2R, 27/17 in 77/17-ZMVN-1 – v nadaljevanju ZUJF); 

- Zakonu 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 in 30/18); 

- Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), ki določa metodologijo, po kateri se izračuna cena 
programa; 

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18); 

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/18). 

Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da je predšolska vzgoja lokalna zadeva javnega pomena in 
da sodi med občinske pristojnosti. Tako med pomembne pristojnosti občine sodi tudi določanje cen 
programov v javnih vrtcih in morebitna dodatna znižanja plačil staršev.  
Za oblikovanje cene programov v Vrtcu Velenje smo uporabili metodologijo za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki se kot javna služba izvajajo na podlagi normativov in standardov iz 4. odstavka 14. člena Zakona o 
vrtcih. Metodologija temelji na kadrovskih pogojih in normativih, ki jih za izvajanje vzgojnega dela določajo 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj), 
Zakon o vrtcih, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 
47/17 in 43/18), upošteva pa tudi druge predpise, ki urejajo plačni sistem, ter na podlagi 5. odstavka 14. 
člena Zakona o vrtcih opredeljuje merila za vrednotenje materialnih stroškov.  
 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO: 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo natančno opredeljuje 
elemente cene in postopek izračuna le teh. Pravilnik o metodologiji zavezuje z določbo 19. člena vrtec k 
izračunu cen programov vrtca. Določa, da se cene programov usklajujejo enkrat letno, v primeru da pride 
do bistvenih sprememb višine posameznih elementov cene programov, pa lahko tudi v vmesnem obdobju. 
Pristojni organ lokalne skupnosti mora po 20. členu Pravilnika o metodologiji predlog cen obravnavati in o 
tem sprejeti ustrezen sklep, najkasneje v roku 60 dni od predložitve predloga cen.  
Cilj sklepa je izvajati ustanoviteljske pravice po predpisih, zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja 
javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje, zagotavljanje izvajanja javne službe 
skladno s potrebami staršev in po predpisanih normativih in standardih.  
Cene programov, oblikovane po metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med 
ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. in 28. a členom Zakona o vrtcih dolžna 
zagotavljati lokalna skupnost, v kateri imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom, ki je vključen v 
vrtec, stalno prebivališče. Elementi za oblikovanje cen programov so stroški dela, stroški materiala in 
storitev, ter stroški živil za otroke. Med elemente cen ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in 
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investicije, ki jih vrtcu zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z 
izvajanjem programa v okviru javne službe. Stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije 
vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s 
pogodbo o financiranju zavoda. 
 
 

 
 
 

 Pretekli sklepi v zadnjih desetih letih so bili sprejeti leta 2009, 2012 (dva sklepa), 2015 in 2017. 
Do leta 2009 je Svet Mestne občine Velenje sprejemal sklepe o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Velenje 
usklajeno z rastjo cen življenjskih potrebščin. 
1. 4. 2012 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s katerim 
ni povišal ekonomske cene, ampak se je spremenila samo struktura ekonomske cene. Plače in drugi osebni 
prejemki so se iz 82,82 % vseh stroškov zmanjšali na 75,36 %, stroški materiala in storitev so se iz 11,63 % 
povišali na 18,46 % in hrana se je iz 5,55 % povišala na 6,18 % vseh stroškov. V  ekonomski ceni do takrat 
popoldanska malica ni bila vključena v strošek živil kot sestavni del ekonomske cene, ker je bilo pred 
časom manjše število otrok, ki so koristili ta obrok, zato je Vrtec Velenje staršem popoldansko malico 
posebej zaračunaval. Glede na to, da je koristilo ta obrok večina otrok v vrtcu, se je popoldanska malica 
vključila v ekonomsko ceno vrtca. Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov, preračunan na osnovi 
21 dni mesečno je znašal 1,10 EUR (do takrat 0,97 EUR), povečan za znesek popoldanske malice 0,13 
EUR. V tem sklepu je bilo sprejeto tudi koriščenje počitniške rezervacije poleg julija in avgusta tudi v 
mesecu juniju in septembru, saj je bil s strani staršev za to izkazan interes. 

2. 10. 2012 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ znižal ekonomsko ceno za povprečno 
4,56 %. Starši so lahko v času od 1. junija do 30. septembra za svojega otroka uveljavljali rezervacijo ali 
začasni izpis in sicer za najmanj en in največ dva meseca, ter ga plačali v višini 50% od plačila, ki jim je bil 
določen z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za ustrezni delež živil in ne 25% plačila, 
kot je veljalo vse do takrat.   

27. 10. 2015 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je znižal cene programov od 1. 11. 2015 za 2 %. V tem obdobju se je spremenila višina elementov 
cene programov Vrtca Velenje, na podlagi katerih je bila cena določena. Spremenila se je tudi metodologija 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, na podlagi katere se od takrat dalje v ceno 
vštevajo sredstva za nadomeščanje kadra in sredstva za delo sindikalnega zaupnika. Dnevni strošek živil 
za otroke v cenah programov, preračunan na osnovi 21 dni mesečno, je po tem sklepu znašal 1,30 EUR, 
torej več kot pri sklepu o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje od zadnjega povišanja cen iz leta 2012, 
saj so se stroški živil povišali. Mesečni znesek stroškov materiala in storitev je znašal povprečno 66,68 EUR 
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na otroka. V povprečju so se stroški dela v primerjavi z realizacijo leta 2012 (od predhodne spremembe 
ekonomske cene) zmanjšali za 4,48 %, stroški materiala in storitev so se v povprečju zmanjšali za 1,49 % 
in stroški hrane za otroke so se povečali za 18,18 %. Glede na zelo majhno koriščenje rezervacij in 
začasnih izpisov v mesecih junij in september, sta se ta dva meseca izvzela iz sklepa. 
27. 9. 2017 je Svet Mestne občine Velenje sprejel zadnji Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je povišal cene programov od 1. 10. 2017 dalje za 1,51 % zaradi odprave plačnih anomalij. Glede 
na to, da so nekatere občine sprejete sklepe, s katerimi so črtale olajšave za drugega otroka, kot so 
počitniške rezervacije, začasni izpisi in bolnišnična odsotnost, je naša občina še vedno ohranila olajšave, 
kar je za starše bolj ugodno. Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov, preračunan na osnovi 21 
dni mesečno je znašal 1,30 EUR, kar je enako kot pri predhodnem sklepu. Mesečni znesek stroškov 
materiala in storitev je znašal po tem sklepu povprečno 63,13 EUR na otroka, kar je v povprečju za 3,55 
EUR manj kot po predhodnem sklepu.  
 
Veljavna ekonomska cena Vrtca Velenje je: 
Program             Cena   
Dnevni program prvega starostnega obdobja      426,52 EUR   
Kombinirani oddelek ter oddelki otrok starih 3-4 leta         333,66 EUR    
Dnevni program drugega starostnega obdobja      316,70 EUR    
Poldnevni program drugega starostnega obdobja     271,30 EUR 
Poldnevni program drugega starostnega obdobja - Cirkovce   239,97 EUR 
Krajši programi         101,78 EUR    
Razvojni oddelek                                     1.069,35 EUR   
 
Nov izračun je v predlogu pripravljen ob upoštevanju Pravilnika o metodologiji za izračun cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo, določb Zakona o uravnoteženju javnih financ, sprememb Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ter sprejetega Dogovora o 
plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja, ki opredeljujeta povišanje plač v javnem sektorju.. 

 
V tem predlogu za določitev novih cen programov v Vrtcu Velenje so cene po posameznih programih 
zvišane za 10 %, razen v razvojnem oddelku, kjer se cena zniža za 20,94 %.  
 
Elementi cene 
programa 

predlog predlog % veljavna EC veljavna EC % 

Stroški dela 425.434 71,86 393.981 74,14 

Btt plače 378.573 63,94 348.834 65,64 

Regres za LD 20.333 3,44 15.442 2,90 

Povr. in nadom. 26.528 4,48 29.705 5,60 

Stroški mat. in stor. 122.571 20,70 95.964 18,06 

Stroški živil za otroke 44.000 7,44 41.418 7,80 

skupaj  592.005 100,00 531.363 100,00 

 
 
Število oddelkov in normativno št. otrok: 
 
 
 
 
 

 oddelki 
predlog 

normativ 
predlog 

oddelki 
veljavna EC 

normativ 
veljavna EC 

I. starostno obdobje 31 428 28 374 
Kombin. odd. in 3-4 15 285 16 304 
II. starostno obdobje 34 786 36 826 
Poldn. II. star. obdob. 1 10 1 10 
Razv. odd. 2 12 1 6 
skupaj 83 1521 82 1520 
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PRIMERJAVA veljavne EC in predloga EC (EUR): 
 

 
Program 

stroški 
dela 

 
predlog 

stroški 
dela 

 
veljavna 

EC 

stroški  
mat. in 

stor 
predlog 

stroški  
mat. in 

stor 
veljavna 

EC 

stroški 
živil za 
otroke 

predlog 

stroški 
živil za 
otroke 

veljavna 
EC 

 
skupaj 
predlog 

 
skupaj 

veljavna 
EC 

I. starostno obdobje 342,92 323,48 96,22 75,74 30,03 27,30 469,17 426,52 
Kombin. odd. in 3-4 258,98 243,50 78,01 62,86 30,03 27,30 367,02 333,66 
II.starostno obdobje 248,34 232,35 70,00 57,05 30,03 27,30 348,37 316,70 
Poldn.II.star.obdob. 207,40 196,09 47,32 35,48 9,24 8,40 263,96 239,97 
Krajši programi 77,80 73,83 29,06 27,95 - - 106,86 101,78 
Razvojni oddelek 631,25 849,23 184,09 192,82 30,03 27,30 845,37 1.069,35 
 
Razlika: 
 

 
Program 

razl. 
str. 
dela 

 
velj. 
EC 

razl. 
stroški 
mat. 

in stor 
velj. 
EC 

razlika 
hrana 

 
 

velj. 
EC 

razlika 
skup. 

 
 

velj. 
EC 

 
% 

pov. 
 

velj.  
EC 

razl. 
str. 
dela 

 
 

predl. 

razl. 
stroški 
mat. 

in stor 
 

predl. 

razl. 
hr. 

 
 
 

predl
. 

razlika 
skup. 

 
 
 

predl. 

 
% 

poviš 
 
 

predl. 

I. star. obdobje 7,55 -1,16 0,00 6,39 1,52 19,44 20,48 2,73 42,65 10,00 
Kom. odd. in 3-4 5,51 -0,52 0,00 4,99 1,51 15,48 15,15 2,73 33,36 10,00 
II. star. obdobje 5,66 -0,92 0,00 4,74 1,51 15,99 12,95 2,73 31,67 10,00 
Pold. II. star.  C 3,82 -0,26 0,00 3,56 1,50 11,31 11,84 0,84 23,99 10,00 
Krajši programi 1,63 0,41 0,00 2,04 2,03 3,97 1,11 - 5,08 5,00 
Raz. oddelek 18,59 -2,77 0,00 15,82 1,50 -217,98 -8,73 2,73 -223,98 -20,94 

 
Razlika: 
 
 I. starostno obdobje kombiniran odd. in sk. 3-4 

Plačilo v % od 
cene programa 

dnevni program (1-3) dnevni program  
oskrb. 
439,14 

hrana  
30,03 

skupaj 
469,17 

oskrb. 
336,99 

hrana  
30,03 

skupaj 
367,02 

0 % brezplačno brezplačno 
10 % 3,99 0,27 4,26 3,07 0,27 3,34 
20 % 7,99 0,54 8,53 6,13 0,54 6,67 
30 % 11,99 0,81 12,80 9,20 0,81 10,01 
35 % 13,96 0,96 14,92 10,71 0,96 11,67 
43 % 17,16 1,18 18,34 13,16 1,18 14,34 
53 % 21,16 1,45 22,61 16,24 1,45 17,69 
66 % 26,35 1,80 28,15 20,22 1,80 22,02 
77 % 30,74 2,10 32,84 23,59 2,10 25,69 

 
 
 II. starostno obdobje 

Plačilo v % od 
cene programa 

dnevni program  poldnevni program  
oskrb. 
318,34 

hrana  
30,03 

skupaj 
348,37 

oskrb. 
272,10 

hrana 
26,33 

skupaj 
298,43 

0 % brezplačno brezplačno 
10 % 2,89 0,27 3,16 2,47 0,24 2,71 
20 % 5,79 0,54 6,33 4,94 0,48 5,42 
30 % 8,69 0,81 9,50 7,42 0,71 8,13 
35 % 10,12 0,96 11,08 8,69 0,84 9,53 
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43 % 12,43 1,18 13,61 10,64 1,03 11,67 
53 % 15,33 1,45 16,78 13,11 1,27 14,38 
66 % 19,10 1,80 20,90 16,34 1,57 17,91 
77 % 22,29 2,10 24,39 19,05 1,84 20,89 

 

 
  

Plačilo v % od 
cene programa 

razvojni oddelek (za starše) poldnevni program  - Cirkovce 
oskrb. 
336,99 

hrana  
30,03 

skupaj 
367,02 

oskrb. 
254,72 

hrana 
9,24 

skupaj 
263,96 

0 % brezplačno brezplačno 
10 % 3,07 0,27 3,34 2,32 0,08 2,40 
20 % 6,13 0,54 6,67 4,64 0,16 4,80 
30 % 9,20 0,81 10,01 6,94 0,25 7,19 
35 % 10,71 0,96 11,67 8,11 0,29 8,40 
43 % 13,16 1,18 14,34 9,96 0,36 10,32 
53 % 16,24 1,45 17,69 12,27 0,44 12,71 
66 % 20,22 1,80 22,02 15,26 0,55 15,81 
77 % 23,59 2,10 25,69 17,82 0,65 18,47 

 
 

 
Program 

 
skupaj 

 
% 

poviš. 

stroški 
mat. in 
stor. 

 
% 

poviš. 

stroški 
živil za 
otroke 

 
% 

poviš. 

stroški 
delavcev 

 
% 

poviš. 
1         

I. starostno obdobje 469,17 10,00 96,22 27,03 30,03 10,00 342,92 6,00 
Kombin. odd. in 3-4 367,02 10,00 78,01 24,10 30,03 10,00 258,98 6,36 

II. starostno obdobje 348,37 10,00 70,00 22,69 30,03 10,00 248,34 6,88 
Poldn. II. star. obdobja 298,43 10,00 49,85 36,76 26,33 10,00 222,25 5,38 
Poldn. II st. obd. - Cirk. 263,96 10,00 47,32 29,82 9,24 10,00 207,40 5,45 

Krajši programi 106,86 10,00 29,06 3,97 - - 77,80 5,38 
Razvojni oddelek 845,37 -20,94 184,09 -4,52 30,03 10,00 631,25 -25,05 

         
 
 
Učinek povišanja ekonomske cene na plačila staršev: 
 
Največ staršev (letos 309) je že nekaj let uvrščenih v 5 dohodkovni razred (35 %). Za njih bi sprememba 
ekonomske cene pomenila, da bi za otroka v I. starostnem obdobju plačali 14,92 EUR več, če bi otrok 
obiskoval vrtec cel mesec, za otroka v kombiniranem oddelku 11,67 EUR več in za otroka v II. starostnem 
obdobju 11,08 EUR več.  
Starši, ki so uvrščeni v 2 dohodkovni razred (letos 230) pa bi za otroka v I. starostnem obdobju plačali 4,26 
EUR več, za otroka v kombiniranem oddelku 3,34 EUR več in za otroka v II. starostnem obdobju 3,16 EUR 
več.  
Za 33 staršev, ki plačujejo 77 % ekonomske cene bi sprememba pomenila, da morajo prispevati od 18,47 
EUR do 32,84 EUR več. 
 
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:  
 
Gibanje števila vpisanih otrok v Vrtcu Velenje v obdobju od šolskega leta 2009/2010 do 2018/2019 (podatki 
so od začetka posameznega šolskega leta - september). 
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2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1171 1251 1338 1337 1339 1381 1359 1394 1440 1445 
66 70 75 76 76 79 77 79 82 83 

 
Med šolskim letom vedno potekajo vpisi otrok, predvsem najmlajših, ko starši zaključijo porodniški dopust, 
zato smo glede na potrebe vsa ta leta tudi med letom odpirali nove oddelke, kakšno leto tudi do 5 novih 
oddelkov.  
 
Število otrok v Vrtcu Velenje se v zadnjih desetih letih konstantno povečuje, razen izjeme z rahlim padcem 
v začetku šolskega leta 2015/16. Za šolsko leto 2018/19 je vpisanih 1445 otrok, razporejenih v 83 oddelkov, 
kar pomeni, da je bilo število oddelkov s 1. 9. 2018 večje za en oddelek v primerjavi z začetkom lanskega 
šolskega leta. Vrtec Velenje je v šolskem letu 2017/18 na osnovi vpisa otroke razporedil v 82 oddelkov, od 
tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 81 oddelkov dnevnega programa in 1 
oddelek poldnevnega programa v okoliški enoti. Preko šolskega leta se je število oddelkov, zaradi potrebe 
vključevanja mlajših otrok, ter otrok s posebnimi potrebami, povečalo še za 5 oddelkov. V enoti Najdihojca 
je bil novembra 2017 odprt dodatni razvojni oddelek, nato pa še štirje oddelki za najmlajše otroke, februarja 
2018 v Tinkari, marca v Lučki, ter sredi aprila in maja v Jakcu (Pesje), ter v Najdihojci. Vrtec Velenje je ob 
koncu šolskega leta (maj, junij 2018) štel kar 1500 otrok in je eden največjih slovenskih vrtcev, ki deluje na 
18 lokacijah. V šolskem letu 2018/2019 je Vrtec Velenje ohranil po dva oddelka vrtca v prostorih osnovnih 
šol Livada, Šalek in Gustava Šiliha. Na osnovnih šolah Gorica in Antona Aškerca pa je lahko zaradi 
povečanega števila osnovnošolskih otrok vrtec obdržal le po en oddelek 5 – 6 letnih otrok. Ohranili so tudi 
prostore v Tilnovem domu v Šentilju in mobilno igralnico ob enoti Vrtiljak, poleg katere sta v septembru bila 
odprta še dva nova oddelka s pripadajoči prostori v novi modularni enoti, kar je prispevalo k začasni rešitvi 
prostorske stiske. Mestna občina Velenje vsa leta zagotavlja dovolj prostorskih možnosti za vključitev vseh 
otrok, katerih starši izrazijo interes za vključitev v Vrtec Velenje. 
 
Starši lahko izbirajo med različnimi programi glede na trajanje programa in organizacijo. Dnevni program 
traja 6 - 9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Poldnevni program traja 4 – 6 ur in 
poteka dopoldne, popoldne ali izmenično. Krajši program traja 240 – 720 ur letno in obsega vzgojo, varstvo, 
lahko pa tudi prehrano otrok. Program za otroke s posebnimi potrebami ureja Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. Otroci so lahko razvrščeni v prilagojen program ali pa so integrirani.  
V skladu z 2. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo se za Vrtec Velenje oblikujejo cene programov za otroke v: 
- oddelkih prvega starostnega obdobja 
- oddelkih drugega starostnega obdobja 
- kombiniranih oddelkih oz. oddelkih, v katere so vključeni otroci stari od tri do štiri leta 
- razvojnem oddelku 
- poldnevnem oddelku (Cirkovce). 
Za poldnevni program drugega starostnega obdobja in za krajši program je tudi oblikovana cena, vendar se 
trenutno ta dva programa v Vrtcu Velenje ne izvajata, ker starši zanju niso izkazali potreb oz. interesa.  
        
Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost. V oddelkih I. starostnega obdobja so otroci od 1. do 3. leta 
starosti, v oddelkih II. starostnega obdobja od 3. leta starosti do vstopa v šolo. Število otrok v oddelkih se 
razlikuje glede na to ali so oddelki starostno homogeni (razpon enega leta), starostno heterogeni (npr. 1-3 
in isto starostno obdobje) in kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij). Pri vpisu otrok za 
šolsko leto 2018/19 je Vrtec Velenje oddelke oblikoval na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih in 34. člena 
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki daje 
pristojnemu organu lokalne skupnosti, ustanoviteljice vrtca glede na razmere in položaj dejavnosti 
predšolske vzgoje v lokalni skupnosti pravico, da odloči, da število otrok v oddelku presega število, 
določeno po zakonu za največ dva otroka v oddelku: 
 
Veljavna EC: 
 

star. obd.  normativ št. odd.  vpis 
1.9.17 

razlika % 
norm. 

% vpis 

 
I. 

heterog. 12 7 80 77 3   
homog. 14 21 294 279 15   
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skupaj  28 374 356 18 24,61 24,73 
 

II. 
heterog. 21 13 274 262 12   
homog. 24 23 552 529 23   
skupaj  36 826 791 35 54,35 54,94 

Komb.in 3-4  19 16 304 281 23 20,00 19,51 
Poldnevni  10 1 10 6 4 0,65 0,41 
Razv. odd.  6 1 6 6 0 0,39 0,41 
skupaj   82 1520 1440 80 100,00 100,00 

 
 
Predlog: 
 

star. obd.  normativ št. odd.  vpis 
1.11.18 

razlika % 
norm. 

% vpis 

 
I. 

heterog. 12 4 48 41 7   
homog. 14 27 380 352 28   
skupaj  31 428 393 35 28,14 27,75 

 
II. 

heterog. 21 9 189 187 2   
homog. 24 25 597 536 61   
skupaj  34 786 723 63 51,68 51,06 

Komb.in 3-4  19 15 285 285 0 18,74 20,13 
Poldnevni  10 1 10 7 3 0,65 0,49 
Razv. odd.  6 2 12 8 4 0,79 0,57 
skupaj   83 1521 1416 105 100,00 100,00 

 
 
Predlagana ekonomska cena Vrtca Velenje je: 
Program              Cena   
Dnevni program prvega starostnega obdobja               469,17 EUR 
Kombinirani oddelek ter oddelki otrok starih 3-4 leta                              367,02 EUR  
Dnevni program drugega starostnega obdobja       348,37 EUR  
Poldnevni program drugega starostnega obdobja       298,43 EUR 
Poldnevni program drugega starostnega obdobja – Cirkovce     263,96 EUR  
Krajši programi          106,86 EUR   
Razvojni oddelek                                             845,37 EUR 
 
Cena po posameznih programih je zvišana za 10 %, razen v razvojnem oddelku, kjer se cena zniža 
za 20,94 %. 
Glede na to, da so nekatere občine sprejete sklepe, s katerimi so črtale olajšave za drugega otroka, kot so 
počitniške rezervacije, začasni izpisi in bolnišnična odsotnost, naša občina še vedno ohranja olajšave, kar 
pomeni za starše večjo ugodnost.  
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4. NAČELA: 
 
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za svojega otroka uveljavljajo za čas njegove počitniške 
odsotnosti rezervacijo ali začasni izpis in sicer za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga 
plačajo v višini 50% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega 
za ustrezni delež živil. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši uveljavljajo tudi v primeru, ko v 
obeh počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 delovnih dni, vendar jo lahko uveljavljajo le enkrat 
letno. Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati v pisni obliki, najkasneje do 10. junija. V 
primeru izpisa, ki presega čas počitniških mesecev, se otroka pri ponovnem vpisu razporedi v enoto in 
oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.  
 
Stroški začasnega izpisa otrok iz vrtca so opredeljeni v 16. a členu Pravilnika o metodologiji. Lokalna 
skupnost ustanoviteljica vrtca lahko sprejme sklep, da se staršem za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca, ter 
ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se lahko 
ugotavljajo za obdobje največ dveh mesecev in ne smejo presegati višine plačila, ki bi bilo staršem 
obračunano v skladu s prvim odstavkom 17. člena tega pravilnika, ki določa, da se za čas, ko je otrok 
odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je 
podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna 
skupnost zavezanka. Obračun oskrbnine, ki vključuje počitniške mesece in začasni izpis, se opravi za vsak 
mesec posebej. Pri čemer se torej upošteva enomesečna rezervacija, če v obeh mesecih ne preseže 21 
oskrbnih dni.  
 
Med šolskim letom vrtec vključuje otroke le na prosta mesta in rezervacije niso mogoče. Starši lahko otroka 
vključijo v vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev pod pogojem, če starši ne uveljavljajo več pravice 
do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela (20. čl. Zakona o vrtcih). Oddaja vpisne 
dokumentacije med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim vstopom otroka v vrtec. 
 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. 
Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki 
ga krije lokalna skupnost zavezanka. 
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Če je otrok odsoten zaradi bolezni neprekinjeno 30 dni ali več, vrtec obračuna ob predložitvi obrazca 
»Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca 
zaradi bolezni« plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. Starši 
tako plačajo 50% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je 
osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na podlagi 
zgoraj omenjenega obrazca se upošteva prvi dan naslednjega meseca, ko starši prinesejo potrdilo oziroma 
pri naslednjem obračunu oskrbnine.  
 
Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec staršem na osnovi obrazca »Vloga za 
uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi 
bolezni« v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene odsotnosti. Ta olajšava velja tako za otroke 
vključene v razvojni oddelek kot tudi za otroke, ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z Zakonom o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, z odločbo komisije za razvrščanje pri Zavodu za šolstvo Republike 
Slovenije, usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo.  
 
Določbe za počitniške rezervacije, začasni izpis in olajšave zaradi bolezni veljajo samo za starše otrok, za 
katere je Mestna občina Velenje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa. Mestna občina 
Velenje, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, krije razliko med cenami programov, ki so določeni v drugih 
vrtcih in zneski rezervacij, ter stroški izpisa in olajšav zaradi bolezni tudi za otroke, katerih starši ali eden od 
staršev imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, ki so vključeni v vrtce izven 
Mestne občine Velenje. 
 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Mestna občina Velenje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti del cene 
programa, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasni izpis od plačila ki jim je določen z odločbo o višini plačila 
za program vrtca, ter olajšavo zaradi bolezni, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene 
programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije, začasnim izpisom, 
olajšavo zaradi bolezni in ceno programa. Obračun oskrbnine za odsotnost zaradi počitniške rezervacije in 
začasnega izpisa se opravi za vsak mesec posebej.  
 
V primeru vpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev določi za ves mesec, če je vpisan več kot pol 
meseca, ter za 11 dni, če je vpisan manj kot pol meseca, v mesecu vpisa.  
 
 
5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
 
IZRAČUN STROŠKOV V VRTCU VELENJE IN PREDLOG CEN PROGRAMOV 
 
Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
je Vrtec Velenje izračunal cene programov po posameznih elementih cene.  

Elementi cene so: 
1. stroški dela  
2. stroški materiala in storitev 
3. stroški živil za otroke 

 
1/ Stroški dela:  

Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi 
normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in za število zaposlenih, ki 
bi jih lahko v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobrila občina. 

Vključujejo naslednje vrste stroškov: 

- plače;  
- obvezni prispevki delodajalca in davki na plače; 
- premije obveznega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja;  
- regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 

jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in sredstva za delo 
sindikalnega zaupnika po planu za leto 2018/19 v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi 
predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.  
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Pri izračunu plač so upoštevani tisti delavci, ki so zaposleni v skladu z normativi in standardi, ki jih za vrtce 
določa Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in so 
določeni v sistemizaciji za šolsko leto 2018/2019 – stanje 30. september 2018. Pri ugotavljanju števila 
zaposlenih se upošteva optimalna organizacija dela, ki vključuje združevanje oddelkov na začetku in na 
koncu obratovalnega časa vrtca.  

V šolskem letu 2018/19 – stanje september 2018 je v Vrtcu Velenje razporejenih na delovna mesta skupaj 
225 delavcev: 

 
 

delovno mesto 
št. zap. na del. 

mestih 
sept. 2018 

predvideno št. 
zap. na del. 

mestih 
2019 

ravnateljica 1 1 
pomočnica ravnateljice 4 4 
svetovalni delavec 5 5 
vzgojiteljica 83,5 84,5 
pomočnica vzgojiteljice 88 87 
spremlj. gib. ovir. otrok 1 1 
vodja prehrane in ZHR 2 2 
računovodja 1 1 
knjigovodja 4 4 
tajnik VIZ 1 1 
vzdrževalci 4 4 
vodja kuhinje 2 2 
kuhar 18 18 
kuh.pom. 5,5 5,5 
gospodinja 4 4 
perica 1 1 
skupaj 225 225 

 
Pri izračunu stroškov dela smo upoštevali: 
 
1A. Plače javnih uslužbencev:  
 
-   septembra 2018 je razporejenih na delovna mesta 225 delavcev; 
-   upoštevana je plačna lestvica, veljavna od 1. 9. 2016; 
-   javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost; 
-  javni uslužbenci, ki so leta 2018 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred (v Vrtcu Velenje je 
takih 63) pridobijo pravico do  plače v skladu s pridobljenim plačnim razredom s 1. 12. 2018. 
Zahtevek za napredovanje v naziv je oddalo 14 delavk.  
- upoštevani so plačni razredi po odpravi anomalij v letu 2017. 134 delavcem se je plača povečala za 1 ali 2 
plačna razreda; 
- upoštevali smo tudi spremembo plačnih razredov s 1. 1. 2019, ko se vsem zaposlenim (razen ravnateljici) 
plača poveča za 1 plačni razred; 
- v sredstvih za davke in prispevke delodajalca smo upoštevali 16,1 % na maso bruto plač za prispevke 
delodajalca; 
- delavci v Vrtcu Velenje so upravičeni do pokojninske premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.  
 
 
Povprečni mesečni strošek za btt plače delavcev (brez refundacij ZZZS in ZPIZ) ob zadnjem izračunu EC je 
bil 348.834 EUR in predvidevamo, da bo povprečni mesečni strošek plač (brez refundacij ZZZS in ZPIZ) v 
letu 2019 378.573 EUR : 
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del. mesto 
število 
2019 

% 
2019  mes. 2019 

% 
2019 

število 
2017 

% 
2017  mes. 2017 

% 
2017 

ravnatelj  1 0,45 4.228 1,11 1 0,46 3.492 1,00 

pomočnik ravnatelja  4 1,78 10.705 2,83 4 1,84 10.198 2,93 

svetovalni delavec  5 2,22 10.276 2,72 4 1,84 8.352 2,39 

vodja prehrane in ZHR 2 0,89 3.459 0,91 2 0,91 3.358 0,96 

administrator 6 2,66 10.049 2,66 6 2,75 9.571 2,74 

vzgojitelj 84,5 37,56 173.624 45,87 82 37,61 169.010 48,45 

pomočnik vzgojitelja 87 38,66 124.496 32,89 84 38,53 106.293 30,48 

spremljevalec  1 0,45 1.210 0,31 1 0,46 1.164 0,33 

hišnik 4 1,78 4.723 1,24 4 1,84 4.569 1,30 

kuhar 30,5 13,55 35.803 9,46 30 13,76 32.827 9,42 

    
 

   
 

 

skupaj  225 100 378.573 100 218 100 348.834 100 

    
 

   
 

 
 
 
Stroški plač na otroka v posamezni starostni skupini: 
  

 št.od. št. zap. 
vzg.  

št. zap 
pom. 

ostali btt plače norm. na otroka 

I. star. obd. 31 32 32 14 133.587 428 312,11 
Kom. odd. 15 16,5 16 10 65.032 285 228,18 
II. star. obd. 34 35 36,5 26,5 170.982 786 217,53 
Pold. progr. C. 1 1 0,5 0,5 1.767 10 176,70 
Razv. odd. 2 2 2 0,5 7.205 12 600,41 
        
skupaj 83 86,5 87 51,5 378.573 1521  
povprečje       248,89 

 
 
1B. Drugi osebni prejemki: 
 
-  regres za letni dopust je upoštevan v višini za leto 2018 (Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in 
drugih ukrepih v javnem sektorju) zanj bo v letu 2019 predvidoma potrebnih 234.236 EUR. 
-  povračilo stroškov prehrane med delom je določeno v višini 3,88 EUR; (ob zadnjem izračunu EC 3,76 
EUR) na dan; 
 -  povračila stroškov prevoza na delo 2019 ostajajo v enaki višini kot v preteklih letih 
-   jubilejne nagrade prejme v letu 2019 23 delavk; 
(v letu 2018 10,v letu 2017 13, v letu 2016 15, v letu 2015 jo je prejelo 14 delavk); 
-   odpravnine ob upokojitvi prejmejo v letu 2019 4 delavke;  
(v letu 2018 5, v letu 2017 14, v letu 2016 3 delavke, v letu 2015 sta se upokojili 2 delavki); 
-   tudi solidarnostne pomoči leta 2019 ostajajo v enaki višini kot v preteklih letih. 
  
Predvidevamo, da bo za druge osebne prejemke potrebnih 307.724 EUR. 
 
Stroški regresa za letni dopust, drugih osebnih prejemov, ter povračil in nadomestil: 

 
 

 normativ regres DOP, povračila in 
nadomestila 

I. star. obd. 428 5.721 7.464 
kom.odd. 285 3.810 4.971 
II. star. obd. 786 10.508 13.710 
pold. progr.C 10 133 174 
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razv.odd. 12 161 209 
skupaj 1521 20.333 26.528 
povprečje  13,36 17,44 

 

Stroški delavcev vrtca: 
 normativ plača regres DOP, povračila in 

nadomestila 
skupaj 

I. star. obd. 428 133.587 5.721 7.464 342,92 
kom. odd. 285 65.032 3.810 4.971 258,98 
II. star. obd. 786 170.982 10.508 13.710 248,34 
pold. progr. C 10 1.767 133 174 207,40 
razv. odd. 12 7.205 161 209 631,25 
povprečje 1521 378.573 20.333 26.528 279,70 
 

2/ Stroški materiala in storitev: 

V stroških materiala in storitev se upoštevajo: 
- funkcionalni stroški objektov   
- funkcionalni stroški osnovne dejavnosti 
- drugi specifični namenski stroški.  
 
 
2A Funkcionalni stroški objektov: so stroški za ogrevanje, elektriko, kurilno olje, plin, vodo, komunalne 
storitve, tekoče vzdrževanje opreme, čiščenje, preglede dvigal, gasilnih aparatov in plinske postaje, 
varovanje objektov, nabavo materiala za popravila, najemnine, vzdrževanje vozil za prevoz hrane: 
 

 
funkcionalni stroški objektov 

real  
1-7 

2017 

mes. 
povpr. 
2017 

real  
1-10 
2018 

mes. 
2018 

predv. 
1-12 
2019 

mes. 
 

2019 
čistilni material in storitve 160.937 22.990 242.936 24.294 352.000 30.350 
stroški komunale 68.793 9.828 101.113 10.112 140.400 12.100 
električna energija 33.898 4.843 50.622 5.063 72.700 6.300 
najemnine 33.001 4.715 50.086 5.009 71.200 6.130 
odvoz smeti 22.260 3.180 30.210 3.022 52.000 4.490 
invest. vzdrž. in izboljšave - - - - - - 
tekoče vzdrževanje objektov 30.094 4.299 17.066 1.706 62.300 5.370 
nabava mater. za popravila 9.214 1.316 14.058 1.405 22.300 1.900 
košnja, pluženje snega ipd. 4.876 696 17.495 1.749 17.900 1.500 
tekoče vzdrževanje opreme 9.783 1.397 16.385 1.638 20.800 1.780 
storitve varovanja zgradb 446 63 672 67 1.100 90 
zavaroval. premije za vozila 5.131 733 9.130 913 11.800 1.030 
goriva in maz. za prev. sred. 3.587 512 6.299 629 8.900 780 
plin 2.102 300 3.240 324 5.900 520 
popravila prevozih sredstev 2.389 341 5.208 521 5.200 460 
skupaj 386.511 55.213 564.520 56.452 844.500 72.800 
 
 
2B Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti pa so: didaktična sredstva in igrače, zdravila in sanitetni 
material, pisarniški material, strokovna literatura, telefon, poštnina, zdravila in sanitetni material, plenice, 
varstvo pri delu, stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, tiskanje položnic, stroški 
fotokopiranja, stroški plačilnega prometa in bank, računalniške, svetovalne in revizorske storitve, dnevnice 
in stroški hotelskih storitev: 
 

funkc. stroški osn. dejav. real.  
1-7 

2017 

mes. 
povpr. 
2017 

real.  
1-10 
2018 

mes. 
2018 

predv. 
2019 

mes. 
2019 

mat. in stor. za delo z otroki 92.069 13.152 122.245 10.531 202.960 17.540 
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pisar. material in storitve 7.693 1.099 14.346 1.435 16.300 1.400 
zdrav. sanitet. mat., plen. 20.830 2.975 29.713 2.971 44.450 3.800 
strok. izobražev. zaposl. 16.363 2.337 24.200 2.420 35.550 3.050 
delovna obleka in obutev 11.417 1.631 10.035 1.003 25.200 2.200 
revizor. in svetov. storitve 7.812 1.116 9.291 929 17.050 1.500 
računalniške storitve 6.520 931 18.429 1.843 13.900 1.200 
storitve komunikacij 8.201 1.171 12.487 1.248 17.500 1.500 
poštnina 6.132 876 10.599 1.060 13.350 1.150 
drugi operativni odhodki 15.773 2.253 14.961 1.496 34.100 2.930 
strok. literatura, časopisi 9.683 1.383 16.033 1.603 20.730 1.780 
str. prevoza med delom 4.092 584 4.234 423 8.900 760 
hotelske storitve 2.035 290 3.500 350 4.400 380 
članarine - - 1.100 110 1.350 110 
storitve UJP in bank 239 34 487 49 590 50 
dnevnice 26 4 50 5 70 6 
skupaj 208.885 29.836 291.520 27.476 456.400 39.356 
 
2C Pregled drugih specifičnih namenskih stroškov: to so stroški za prejemke študentov za delo preko 
študentskega servisa, plačila po podjemnih pogodbah za delo zunanjih strokovnjakov pri delu z otroci s 
posebnimi potrebami, storitve odvetnikov in pravnega svetovanja, obdobni zdravniški pregledi zaposleni in 
reprezentanca: 
 

 
drugi spec. stroški 

real.  
1-7 

2017 

mes. 
2017 

real.  
1-10 
2018 

mes. 
2018 

predv.  
1-12 
2019 

mes. 
2019 

plač. za delo preko ŠS 25.373 3.625 49.825 4.983 55.280 4.760 
plačila po pog. o delu 21.475 3.067 30.959 3.096 46.370 3.996 
stor odvetnikov in izvrš 330 47 154 15 740 64 
delo zun.sod. (logoped) 3.690 527 4.293 429 9.000 766 
zdrav. pregl. zap. 2.403 343 3.084 308 5.440 450 
reprezentanca 2.080 297 3.830 383 4.070 390 
skupaj 55.351 7.906 92.145 9.214 120.900 10.426 

 
 
Za materialne in nematerialne stroške mora višino določiti vrtec s soglasjem ustanovitelja: 
 

 predv.  mes. 
stroški 

št.odd. povpr. št. 
otrok 

na otr. 

I. star. obd. 41.741 31 14 96,22 
Kom.odd. 21.045 15 18 78,01 
II. star. obd. 57.103 34 24 70,00 
Pold. progr.Cirk. 473 1 10 47,32 
Razv.odd. 2.209 2 6 184,09 
     
skupaj 122.571 83 18,32 80,60 

 
Mesečni znesek stroškov materiala in storitev znaša povprečno 80,60 EUR na otroka oz. 96,22 EUR za 
otroka v I. starostnem obdobju, 78,01 EUR za otroka v kombiniranem oddelku, 70,00 EUR za otroka II. 
starostnega obdobja, 47,32 EUR za otroka v poldnevnem programu II. starostnega obdobja Cirkovce in 
184,09 EUR za otroka v oddelku s posebnimi potrebami. Znesek se je izračunal tako, da so se vsi stroški iz 
druge in tretje alineja 4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov, ki izvajajo javno 
službo, razdelili na oddelke in število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje normativ za oblikovanje 
posamezne vrste oddelka. 

 
3/ Stroški živil: 
Skladno z veljavnimi predpisi (Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 
živili – Uradni list RS, št. 52/00 – in sanitarno-zdravstveni predpisi o sestavi in kalorični vrednosti jedilnikov 
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za otroke) se v vrtcu sestavlja primerne jedilnike za otroke. Skladno z določili 7. člena Pravilnika o 
metodologiji se stroški živil za otroke določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka.  
 
V predlagani ceni je znesek živil za otroke izenačen med posameznimi celodnevnimi programi in znaša za 
21 dni 30,03 EUR oz. 1,43 EUR dnevno. Cena posameznega obroka je 0,26 EUR za zajtrk, 0,18 EUR za 
dopoldansko malico, 0,81 EUR za kosilo in 0,18 EUR za popoldansko malico, ki jo otrokom praviloma 
ponudimo ob 14.45 uri. Tudi stroški živil niso več določeni s Pravilnikom o metodologiji, temveč mora višino 
določiti vrtec s soglasjem ustanovitelja: 
 

 velj.cena obroka 21 del. dni predl. cena obroka 21 del. dni 
zajtrk 0,24 5,04 0,26 5,54 
malica 0,16 3,36 0,18 3,70 
kosilo 0,74 15,54 0,81 17,09 
pop.malica 0,16 3,36 0,18 3,70 
skupaj 1,30 27,30 1,43 30,03 
     
 
 
Med elemente cene ne sodijo: stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu z 
zakonom zagotavlja lokalna skupnost in drugi stroški, ki niso neposredno vezani z izvajanjem programa v 
okviru javne službe. To so stroški odpravnin presežnim delavcem, zaposlitev delavcev, s katerimi se 
presegajo predpisani normativi, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, stroški 
sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova. Stroške, ki niso elementi za izračun 
cen po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zagotavlja 
vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom in drugimi predpisi oz. v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda. 
 

STRUKTURA ELEMENTOV CEN PROGRAMOV IN SKUPNI MESEČNI STROŠKI VSEH PROGRAMOV: 

1/ Struktura elementov cen programov:  
 

Program 
stroški 

delavcev 
stroški  
mat. in 
stor. 

str. dela 
in mat. 

str. 
v % 

2017 

str. dela 
in mat. 

str. 
v % 
2018 

stroški 
živil za 
otroke 

str. živil 
za otroke 

v % 
2017 

str. živil 
za otroke 

v % 
2018 

 
skupaj 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+3+6 

I. starostno obdobje ��2,�2 ��,22 93,60 93,59 �0,0� 6,40 6,41 ���,1� 
Kombin. odd. in 3-4 2��,�� ��,01 91,82 91,81 �0,0� 8,18 8,19 ���,02 
II. starostno obdobje 2��,�� �0,00 91,39 91,35 �0,0� 8,61 8,62 ���,�� 
Poldn. II. star. obdobja 222,2� ��,�� 91,20 91,17 2�,�� 8,80 8,83 2��,�� 
Poldn. II st. obd. - Cirk. 20�,�0 ��,�2 96,54 96,49 �,2� 3,46 3,51 2��,�� 
Krajši programi ��,�0 2�,0� 100 100 - - - 10�,�� 
Razvojni oddelek ��1,2� 1��,0� 97,45 96,44 �0,0� 2,55 3,56 ���,�� 

 

2/ Najvišji možni mesečni prihodek vseh programov: 
program Cena - EUR Normativ Št. oddelkov Izračun – EUR 

1 2 3 4 5=2x3 
I. starostno obdobje 469,17 428 31 200.804 
Kombin. oddelek in 3-4 367,02 285 15 104.600 
II. starostno obdobje 348,37 786 34 273.818 
Poldn. prog. II. so Cirk. 263,96 10 1 2.639 
Razv. oddelek 845,37 12 2 10.144 
skupaj  1521 83 592.005 

 

3 / Razporeditev najvišjih možnih mesečnih prihodkov na stroške vseh programov: 
 

elementi cene programa 
mesečni strošek 

– EUR 
 

delež - % 
ocena skupni 

mesečni strošek 
 

delež - % 
 

% povišanja 
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2017 2017 – EUR 
2018 

2018 

Stroški dela 393.981 74,14 425.434 71,86 6,14 
Btt plače 348.834 65,64 378.573 63,94 6,67 
Regres za LD 15.442 2,90 20.333 3,44 20,02 
Povr. in nadomestila 29.705 5,60 26.528 4,48 -8,47 
      
Stroški mat. in storit. 95.964 18,06 122.571 20,70 28,73 
Str. živil za otroke 41.418 7,80 44.000 7,44 24,58 
skupaj 531.363 100,00 592.005 100,00 11,41 

 
 
V strukturi izračunanih stroškov predstavljajo:  

- stroški dela na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov o kadrovskih normativih in standardih v 
vrtcih in stroški materiala in storitev predstavljajo v povprečju 92,56 % vseh stroškov (leta 2017 
92,20 % prav tako leta 2016, pri  izračunu EC leta 2012 93,18  %)  

- sredstva za živila za prehrano otrok predstavljajo 7,44 % vseh stroškov (leta 2017 7,80 %, leta 
2016 7,80 %, leta 2012  6,82 %).  

 

PLAČILA STARŠEV: 

Plačilo staršev določi Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki ugotavlja višino plačila glede na 
povprečni mesečni dohodek na osebo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. 
Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge (zadnji podatki vloge vložene v letu 2018, na podlagi 
povprečne plače za leto 2017): 
 

dohodkovni 
razred 

povprečni mesečni dohodek na osebo 
(v % od neto povprečne plače) 

plačilo staršev 
(v % od cene 

progr.) 
1 do 18 % (do 185,43 EUR) / 
2 nad 18 % do 30 % (nad 185,43 do 309,05 EUR) 10 % 
3 nad 30 % do 36 % (nad 309,05 do 370,86 EUR) 20 % 
4 nad 36 % do 42 % (nad 370,86 do 432,67 EUR) 30 % 
5 nad 42 % do 53 % (nad 432,67 do 545,98 EUR) 35 % 
6 nad 53 % do 64 % (nad 545,98 do 659,30 EUR) 43 % 
7 nad 64 % do 82 % (nad 659,30 do 844,73 EUR) 53 % 
8 nad 82 % do 99 % (nad 844,73 do 1.019,86 EUR) 66 % 
9 nad 99 %(nad 1.019,86 EUR) 77 % 

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji) 
vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici.  
Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega 
otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Za vsakega 
nadaljnjega otroka so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero Center za socialno delo odloči o 
znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se 
tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.  
 
Z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 99/13) se za obdobje 
veljavnosti znižanega plačila šteje obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride do 
spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, Center za socialno delo o pravici odloči na 
novo. 
 

dohodkovni  
razred 

plačilo v % od 
cene programa 

število vpisanih 
otrok junij 2017 

delež - % 
sept. 2017 

število vpisanih 
otrok september 

2018 

delež - % 
sept. 2018 

1 brezplačno 40 2,78 33 2,4 
2 10 265 18,42 230 16,3 
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3 20 149 10,35 178 12,6 
4 30 191 13,27 164 11,6 
5 35 326 22,66 309 22,0 
6 43 256 17,79 242 17,2 
7 53 144 10,01 180 12,8 
8 66 33 2,29 39 2,7 
9 77 35 2,43 33 2,4 
 skupaj 1439 100,00 1408 100,00 

 
Največ staršev otrok Vrtca Velenje je že nekaj let uvrščenih v 5 dohodkovni razred (35 %), sledijo jim starši 
uvrščeni v 2 (10 %) in 6 (43 %) dohodkovni razred. 
 
Predlagan cenik programov: 
 

 I. starostno obdobje kombiniran odd. in sk. 3-4 
Plačilo v % od 
cene programa 

dnevni program (1-3) dnevni program  
oskrb. 
439,14 

hrana  
30,03 

skupaj 
469,17 

oskrb. 
336,99 

hrana  
30,03 

skupaj 
367,02 

0 % brezplačno brezplačno 
10 % 43,91 3,00 46,91 33,70 3,00 36,70 
20 % 87,83 6,00 93,83 67,40 6,00 73,40 
30 % 131,75 9,00 140,75 101,10 9,00 110,10 
35 % 153,69 10,51 164,20 117,94 10,51 128,45 
43 % 188,83 12,91 201,74 144,90 12,91 157,81 
53 % 232,75 15,91 248,66 178,61 15,91 194,52 
66 % 289,84 19,81 309,65 222,42 19,81 242,23 
77 % 338,14 23,12 361,26 259,48 23,12 282,60 

 
 
 

 II. starostno obdobje 
Plačilo v % od 
cene programa 

dnevni program  poldnevni program  
oskrb. 
318,34 

hrana  
30,03 

skupaj 
348,37 

oskrb. 
272,10 

hrana 
26,33 

skupaj 
298,43 

0 % brezplačno brezplačno 
10 % 31,83 3,00 34,83 27,21 2,63 29,84 
20 % 63,67 6,00 69,67 54,42 5,26 59,68 
30 % 95,51 9,00 104,51 81,63 7,89 89,52 
35 % 111,41 10,51 121,92 95,24 9,21 104,45 
43 % 136,88 12,91 149,79 117,00 11,32 128,32 
53 % 168,72 15,91 184,63 144,21 13,95 158,16 
66 % 210,11 19,81 229,92 179,59 17,37 196,96 
77 % 245,12 23,12 268,24 209,52 20,27 229,79 

 

  
Plačilo v % od 
cene programa 

razvojni oddelek (za starše) poldnevni program  - Cirkovce 
oskrb. 
336,99 

hrana  
30,03 

skupaj 
367,02 

oskrb. 
254,72 

hrana 
9,24 

skupaj 
263,96 

0 % brezplačno brezplačno 
10 % 3,07 0,27 3,34 2,32 0,08 2,40 
20 % 6,13 0,54 6,67 4,64 0,16 4,80 
30 % 9,20 0,81 10,01 6,94 0,25 7,19 
35 % 10,71 0,96 11,67 8,11 0,29 8,40 
43 % 13,16 1,18 14,34 9,96 0,36 10,32 
53 % 16,24 1,45 17,69 12,27 0,44 12,71 
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66 % 20,22 1,80 22,02 15,26 0,55 15,81 
77 % 23,59 2,10 25,69 17,82 0,65 18,47 

 

RAZPOREDITEV NAČRTOVANIH LETNIH STROŠKOV MED PRISPEVKI STARŠEV IN PRISPEVKOM  
LOKALNE SKUPNOSTI: 
Možni letni prihodki vseh programov: 

 
program 

 
cena EUR 

2018 

 
št. oddelkov 

2018 

število otrok  
normativ 

2018 

 
izračun – EUR 

2018 
1 2 3 4 5 

I. starostno obdobje 469,17 31 428 2.380.386 
Komb. oddelek in 3-4 367,02 15 285 1.239.762 
II. starostno obdobje 348,37 34 786 3.245.404 
Pol. prog. II. star. obdobja C 263,96 1 10 31.277 
Razv. odd. 845,37 2 12 120.230 
SKUPAJ  83 1.521 7.017.059 
 

Razporeditev možnih letnih stroškov vseh programov: 
 

elementi cene 
programa 

predv. 
2018 

skupaj 

predv. 
delež prorač. MOV 

2018 

predv. 
real. 
% 

2018 

delež staršev in 
MŠŠ in ost. 

2018 

 
ocena 

% 
2018 

Stroški  
dela 

5.084.836 4.911.941  172.895  

Btt plače 4.542.876 4.369.981  172.895  
Regres LD 234.236 234.236    
Dr. OP 307.724 307.724    
Stroški mat. in 
storitev 

 
1.421.823 

 
 

  
1.421.823 

 

Stroš. živil za 
otroke 

 
510.400 

   
510.400 

 

skupaj 7.017.059 4.911.941 70,00 2.105.118 30,00 
 
Veljavne ekonomske cene v nekaterih vrtcih v Sloveniji: 
 
OBČINA veljavnost I. star. obdobje II. star. obdobje 
Krško 01.09.2018 549,27 384,13 
Nova Gorica 01.02.2018 507,30 332,98 
Kostanjevica 01.09.2018 505,85 354,81 
Ptuj  01.03.2018 497,82 362,24 
Piran 01.03.2015 496,23 336,70 
Črna na Koroškem 01.09.2018 493,56 386,33 
Bled 01.09.2018 493,00 342,00 
Škofja Loka 01.11.2017 487,21 348,82 
Grosuplje 01.01.2018 487,00 380,00 
Koper 01.03.2016 487,00 343,00 
Lendava 01.05.2018 486,24 376,78 
Brežice  01.04.2017 486,00 339,00 
Ljubljana 01.08.2012 485,00 346,00 
Litija 01.09.2018 484,78 370,00 
Kočevje 01.02.2018 484,73 359,39 
Novo mesto 01.03.2018 483,54 349,39 
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Kranj 01.10.2017 482,46 353,76 
Sežana 01.10.2017 481,65 352,32 
Vojnik 01.06.2018 481,52 368,16 
Trbovlje 01.12.2017 478,94 358,34 
Slovenske Konjice 01.11.2017 476,22 339,74 
Kamnik 01.02.2015 475,00 369,00 
Šmartno pri Litiji 01.10.2017 474,00 356,00 
Velenje - predlog 01.01.2019 469,17 348,37 
Maribor 01.06.2018 469,11 338,84 
Ajdovščina 01.10.2017 465,36 316,64 
Izola 01.01.2017 464,28 352,03 
Jesenice 01.09.2017 463,79 361,17 
Žalec  01.01.2018 462,27 369,29 
Domžale 01.01.2018 461,42 333,74 
Braslovče 01.02.2018 459,52 352,92 
Mozirje 01.11.2017 458,95 352,97 
Hrastnik 01.03.2018 456,27 369,21 
Postojna 01.03.2018 455,70 319,03 
Šmarje pri Jelšah 01.01.2018 453,00 338,00 
Metlika 01.08.2017 451,74 320,34 
Vrhnika 01.11.2017 450,97 343,10 
Celje 01.01.2018 450,67 324,17 
Tržič 01.01.2018 450,00 345,00 
Cerknica 01.06.2016 444,33 328,43 
Dobrna 01.01.2018 442,15 351,17 
Ravne na Koroškem 01.01.2018 436,00 318,00 
Ribnica 01.01.2018 435,83 326,20 
Slovenska Bistrica 01.02.2018 433,40 308,10 
Mislinja 01.11.2017 429,98 324,15 
Slovenj Gradec 01.11.2017 429,98 324,15 
Črnomelj 01.09.2008 427,24 323,42 
Prebold 01.04.2018 426,87 309,30 
Velenje  01.10.2017 426,52 316,70 
Polzela 01.03.2018 420,24 373,12 
Murska Sobota 01.03.2016 406,80 406,80 
Ilirska Bistrica 01.02.2013 403,94 287,80 
Šoštanj 01.09.2012 402,00 336,00 
Dravograd   01.09.2017 383,70 268,49 
    
(povprečje veljavnih 
cen navedenih občin) 

  462,01 344,27 

Slovensko povprečje  
3. 9. 2018 

 454,70 341,59 

 
 
OBČINA veljavnost I. star. obdobje II. star. obdobje 
Murska Sobota 01.03.2016 406,80 406,80 
Črna na Koroškem 01.09.2018 493,56 386,33 
Krško 01.09.2018 549,27 384,13 
Grosuplje 01.01.2018 487,00 380,00 
Lendava 01.05.2018 486,24 376,78 
Polzela 01.03.2018 420,24 373,12 
Litija 01.09.2018 484,78 370,00 
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Žalec  01.01.2018 462,27 369,29 
Hrastnik 01.03.2018 456,27 369,21 
Kamnik 01.02.2015 475,00 369,00 
Vojnik 01.06.2018 481,52 368,16 
Ptuj 01.03.2018 497,82 362,24 
Jesenice 01.09.2017 463,79 361,17 
Kočevje 01.02.2018 484,73 359,39 
Trbovlje 01.12.2017 478,94 358,34 
Šmartno pri Litiji 01.10.2017 474,00 356,00 
Kostanjevica 01.09.2018 505,85 354,81 
Kranj 01.10.2017 482,46 353,76 
Mozirje 01.11.2017 458,95 352,97 
Braslovče 01.02.2018 459,52 352,92 
Sežana 01.10.2017 481,65 352,32 
Izola 01.01.2017 464,28 352,03 
Dobrna 01.01.2018 442,15 351,17 
Novo mesto 01.03.2018 483,54 349,39 
Škofja Loka 01.11.2017 487,21 348,82 
Velenje - predlog 01.01.2019 469,17 348,37 
Ljubljana 01.08.2012 485,00 346,00 
Tržič 01.01.2018 450,00 345,00 
Vrhnika 01.11.2017 450,97 343,10 
Koper 01.03.2016 487,00 343,00 
Bled 01.09.2018 493,00 342,00 
Slovenske Konjice 01.11.2017 476,22 339,74 
Brežice  01.04.2017 486,00 339,00 
Maribor 01.06.2018 469,11 338,84 
Šmarje pri Jelšah 01.01.2018 453,00 338,00 
Piran 01.03.2015 496,23 336,70 
Šoštanj 01.09.2012 402,00 336,00 
Domžale 01.01.2018 461,42 333,74 
Nova Gorica 01.02.2018 507,30 332,98 
Cerknica 01.06.2016 444,33 328,43 
Ribnica 01.01.2018 435,83 326,20 
Celje 01.01.2018 450,67 324,17 
Mislinja 01.11.2017 429,98 324,15 
Slovenj Gradec 01.11.2017 429,98 324,15 
Črnomelj 01.09.2008 427,24 323,42 
Metlika 01.08.2017 451,74 320,34 
Postojna 01.03.2018 455,70 319,03 
Ravne na Koroškem 01.01.2018 436,00 318,00 
Velenje  01.10.2017 426,52 316,70 
Ajdovščina 01.10.2017 465,36 316,64 
Prebold 01.04.2018 426,87 309,30 
Slovenska Bistrica 01.02.2018 433,40 308,10 
Ilirska Bistrica 01.02.2013 403,94 287,80 
Dravograd   01.09.2017 383,70 268,49 
    
(povprečje veljavnih 
cen navedenih občin) 

  462,01 344,27 

Slovensko povprečje  
3. 9. 2018 

 454,70 341,59 
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V Velenju, 27. 12. 2018 
 
 
Pripravili: 
Nataša DOLER, dipl. vzg., ravnateljica, l.r.                  
Jana BLEKAČ, dipl. ekon., l.r. 
Damjana Polanec, mag. manag., l.r.                
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r.  
   

Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., 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 
Bojan KONTIČ, l.r. 
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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, 76/16 - odl. 
US 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na seji…… 
dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 950 1094/4)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID 
znak parcela 950 1094/4, v izmeri 25 m2, iz javnega dobra.

Nepremičnina postane 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:  350-07-0106/2017
Datum:   
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 950 1094/4, v izmeri 25 m2, 
ima status stavbnega zemljišča zunaj ureditvenega območja 
naselij.

Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v 
korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna nepremičnina 
izvzame iz javnega dobra. 

Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra 
postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem prometu.

V Velenju, 4. 1. 2019
                                                                                    Pripravil: 
                                                          Bojan Lipnik, l.r.  
                                                                                                     svetovalec I 
                               
                                                                          mag. Branka Gradišnik, l.r.  
  vodja Urada za urejanje prostora 

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
                         Bojan KONTIČ, l.r.

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, 76/16 - odl. 
US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na seji…… 
dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 950 1094/26)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID 
znak parcela 950 1094/26, v izmeri 82 m2, iz javnega dobra.

Nepremičnina postane 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:  350-07-0106/2017
Datum:  
 
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 950 1094/26, v izmeri 82 m2, 
ima status stavbnega zemljišča zunaj ureditvenega območja 
naselij in lesnoproizvodni gozd.

Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v 
korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna nepremičnina 
izvzame iz javnega dobra. 

Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra 
postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem prometu.

V Velenju, 4. 1. 2019
                                                                                   Pripravil:

                                                         Bojan Lipnik, l.r.  
                                                                                                     svetovalec I 
                               
                                                                          mag. Branka Gradišnik, l.r.  
  vodja Urada za urejanje prostora 

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
                         Bojan KONTIČ, l.r. 
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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, 76/16 - odl. 
US 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na seji…… 
dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec 

iz javnega dobra 
(ID znak parcela 950 1094/23)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
ID znak parcela 950 1094/23, v izmeri 289 m2, iz javnega 
dobra.

Nepremičnina postane 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:  350-07-0106/2017
Datum:   
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 950 1094/23, v izmeri 289 m2, 
ima status stavbnega zemljišča zunaj ureditvenega območja 
naselij.

Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v 
korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna nepremičnina 
izvzame iz javnega dobra. 

Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega 
dobra postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem 
prometu.

V Velenju, 4. 1. 2019
  Pripravil:

                                                         Bojan Lipnik, l.r.  
                                                                                                  svetovalec I 
                             
                                                                       mag. Branka Gradišnik, l.r.  
  vodja Urada za urejanje prostora 
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
                         Bojan KONTIČ, l.r.

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, 76/16 - odl. 
US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na seji…… 
dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 967 442/4)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
ID znak parcela 967 442/4, v izmeri 17 m2, iz javnega dobra.

Nepremičnina postane 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:  465-05-0011/2018
Datum:   
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 967 442/4, v izmeri 17 m2, ima 
status stavbnega zemljišča znotraj ureditvenega območja 
naselij.

Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v 
korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna nepremičnina 
izvzame iz javnega dobra. 

Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega 
dobra postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem 
prometu.

V Velenju, 4. 1. 2019
  Pripravil:

                                                         Bojan Lipnik, l.r.  
                                                                                                  svetovalec I 
                             
                                                                       mag. Branka Gradišnik, l.r.  
  vodja Urada za urejanje prostora 
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
                         Bojan KONTIČ, l.r.
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Poročilo 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na 
podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 

stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje 
za leto 2018

Delovna skupina v sestavi Mirjam Britovšek, vodja, in člani: 
Anton Brodnik, Gašper Koprivnikar, Drago Kolar, Bojana Žnider, 
Zdenka Gradišnik in Nataša Uranjek, ki je bila imenovana s 
sklepom št. 353-06-0002/2017 z dne 6. 3. 2018, je pregledala 
pripravljen javni razpis, ki je bil objavljen na spletnih straneh 
MOV dne 9. 5. 2018. Vloge je bilo možno oddati do vključno 
31. 8. 2018. 
Predsednikom KS, ki ležijo na območjih, kjer je potrebno zgraditi 
male komunalne čistilne naprave, smo poslali pobudo za 
izvedbo obveščanja in osveščanja o potrebi izgradnje MKČN, 
vendar ni bilo zanimanja za organiziranje tovrstnih predstavitev 
po krajevnih skupnostih, saj so bile organizirane že v preteklih 
letih. 

Delovna skupina je dne 5. 9. 2018 pregledala 6 vlog, ki so 
prispele na javni razpis za dodelitev sredstev v letu 2018. 
Določene podatke je delovna skupina pridobila iz evidenc KPV, 
d. o. o.  (plačevanje okoljske dajatve za obremenjevanje voda 
z odpadnimi vodami, soglasja za novogradnje). Na podlagi 
kriterijev, določenih v javnem razpisu, je delovna skupina 
pregledala vloge in za eno nepopolno vlogo postavila rok za 
dopolnitev do 20. 10. 2018. Vloga so bila dopolnjena v roku. V 
letu 2018 so bile odobrene 4 vloge, dvema pa nismo ugodili, 
ker smo ugotovili, da sta vlagatelja želela sofinanciranje za 
malo komunalno čistilno napravo z čiščenje odpadnih vod za 
nov objekt in zato vlogi nista bili v skladu s pogoji Pravilnika o 
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v 
Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021 (uradni 
Vestnik MOV, št 1/2018).
Zahtevek za izplačilo in pogodbe o dodelitvi za vse vlagatelje, 
katerih vlogam se je ugodilo, so bile oddane v UJFSZ do 20. 
11. 2018.
Višina odobrenih sredstev je skladno z razpisom 1.000,00 EUR 
na obstoječ stanovanjski objekt. Sredstva so bila planirana na 
proračunski postavki 40215086- Naložbe – čiščenje odpadnih 
voda. Za sofinanciranje se je porabilo 4.000,00 €. Sredstva so 
bila do konca proračunskega leta 2018 nakazana na račune 
tistih vlagateljev, ki so na razpisu uspeli pridobiti sredstva.

Številka: 353-06-0002/2017-805    
Datum: 7. 1. 2019

                                                                                    Pripravila: 
                                   Mirjam BRITOVŠEK, vodja delovne skupine,l.r. 

 Anton BRODNIK, vodja Urada za komunalne dejavnosti,l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                    Faza: PREDLOG 
 
Svet MO Velenje je na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2018), 37. in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 
svoji……………… seji, dne………………… sprejel

SKLEP
o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih 

finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za 

obstoječe stanovanjske objekte 
v Mestni občini Velenje za leto 2019

 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep, da je v letu 2019 
višina dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske 
objekte v Mestni občini Velenje 1.000,00 € na obstoječi 
stanovanjski objekt.

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

Številka: 353-06-0001/2019
Datum:  
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem sklepa je 4. odstavek 9. člena 
Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 
do vključno 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2018), ki določa: »Višina dodeljenih sredstev za obstoječi 
stanovanjski objekt se vsako leto določi s sklepom, ki ga sprejme 
Svet Mestne občine Velenje.« 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM: 
Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2015 pristopilo k pripravi 
nove Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 
ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 98, dne 18.12.2015 
in je začela veljati 31.12.2015. Urejeno odvajanje in čiščenje 
pomeni, da lastniki objektov uredijo čiščenje komunalne odpadne 
vode na MKČN, možno pa je imeti nepretočno greznico, ali 
pa pretočno greznico, ki je nadgrajena skladno z 21. členom 
nove uredbe. Za urejanje odvajanja in čiščenja je sprejet 
Nacionalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske vode (v nadaljevanju operativni program). Z 
operativnim programom so določena območja, kjer je gradnja 
javne kanalizacije obvezna, vendar je skladno z novo sprejeto 
uredbo v pripravi novi operativni program, ki lahko, da bo na 
novo opredelil tudi nove aglomeracije. Na vseh ostalih območjih 
gradnja javne kanalizacije ni obvezna. Lastniki obstoječih 
objektov pa morajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
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vode urediti skladno z zahtevami nove uredbe v podaljšanem 
roku, ki je podaljšan na 31. december 2021.

3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
V Mestni občini Velenje je na območju, kjer gradnja javne 
kanalizacije ni obvezna, cca. 1100 stanovanjskih objektov, ki bodo 
morali odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urediti z 
vgradnjo individualnih MKČN. Po podatkih registra o izdanih 
ocenah obratovanja, ki ga vodi KPV je na območjih razpršene 
gradnje zgrajenih 241 obratujočih MKČN, od tega jih je 123 na 
območju MO Velenje. V letih 2011 do 2018 smo izvedli razpise, 
vendar se je nanje skupaj prijavilo le 104 vlagateljev, od tega 
je bilo upravičenih do proračunskih sredstev le 76 vlagateljev. 
Pretežni razlog za neuspešnost vlog je to, da se vlagatelji 
po oddaji nepopolne vloge odločijo, da investicije ne bodo 
dokončali in v dopolnitvi vloge ne predložijo računa in poročila o 
prvih meritvah za male komunalne čistilne naprave. Praviloma 
pa takšni v naslednjem letu oddajo popolno vlogo. Nekaj 
primerov pa smo tudi imeli, ko so poskušali pridobiti finančna 
sredstva za vgradnjo MKČN za novogradnje stanovanjskih 
objektov, za katere pa niso upravičeni do sofinanciranja. Ker 
želimo zanimanje za vgradnjo MKČN povečati, predlagamo, da 
se zagotovi vrednost sofinanciranja MKČN v predlagani višini 
1.000,00 EUR za obstoječi stanovanjski objekt.

4. NAČELA:
Namen gradnje MKČN je spodbujati varstvo okolja z 
zmanjšanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami 
in izboljšanja obstoječega stanja, zato se je Mestna občine 
Velenje odločila, da pomaga lastnikom obstoječih stanovanjskih 
objektov na območjih razpršene gradnje z nepovratnimi 
finančnimi sredstvi zgraditi MKČN.

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Predlagani sklep o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019 ima 
finančne posledice za proračun Mestne občine Velenje, in sicer 
v višini finančnih sredstev, ki so zagotovljena na proračunski 
postavki letnim proračunom. Za leto 2019 je to 20.000,00 € na 
proračunski postavki 40215086.

V Velenju, 7. 1. 2019

Pripravili:
Mirjam BRITOVŠEK, univ. dipl. kem. inž., l.r.                                    

 Gašper KOPRIVNIKAR, kom.inž.,l.r.                                                        
 

Anton BRODNIK, univ. dipl.inž.var. mag, l.r.
vodja Urada za komunalne dejavnosti

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

Predlagatelj: ŽUPAN                            Faza: OSNUTEK 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 268. in 273. člena Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) ter na podlagi 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016-UPB) 
na svoji _ seji, dne _ sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu Vinska Gora 2 (Odlok je objavljen v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, št. 11/2007) – v nadaljevanju 
kratko: Odlok o LN.

2. člen
Za 3. členom Odloka o LN se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Sestavni del LN je tudi projekt Spremembe in dopolnitve 
lokacijskega načrta Vinska Gora 2 – stro-kovne podlage, 
številka projekta 04/18, ki ga je izdelal VURB, Špela Vučina, 
s. p., Šalek 97, 3320 Velenje, novembra 2018. Projekt določa 
pogoje za gradnjo predvidenega stanovanjskega objekta s 
pripadajočo zunanjo ureditvijo na parceli št. 527/1, k. o. 975 
Vinska Gora.«

3. člen
(1) V 7. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« spremeni peti odstavek, ki se na novo glasi:

»Dopustna je sprememba zasnove poselitve za posamezno 
prostorsko enoto. V teh izjemnih primerih je potrebno za 
spremembe zasnove poselitve izdelati strokovne podlage, v 
katerih so obvezni grafič-ni prikazi odstopanja od LN, grafični 
prikaz vplivnega območja in lokacijski podatki z opisi in grafič-
nimi prikazi spremenjenih ureditev. K strokovnim podlagam 
in k dokumentaciji za pridobitev gradbe-nega dovoljenja, je v 
primeru odstopanja od LN, potrebno pridobiti pozitivno mnenje 
Mestne občine Velenje.«

(2) v 7. členu odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« spremeni  deveti odstavek, ki se na novo glasi:

»Ostale površine ob stanovanjskih objektih ostajajo zelene 
(travnik, sadovnjak ali vrt). Na pripadajo-čih gradbenih parcelah 
k stanovanjskim objektom je dopustna postavitev enostavnih 
objektov, ki po namembnosti služijo kot pomožni objekti 
stanovanjskemu objektu in nadstrešnic za parkiranje avto-
mobilov (kot enostavni ali nezahtevni objekt).«

(3) V 7. členu Odloka o LN se v drugem poglavju z naslovom 
»Območje B« spremeni zadnji šesti odstavek, ki se na novo 
glasi:

»Dopustna je sprememba zasnove poselitve za posamezno 
prostorsko enoto ali za celotno območje. V teh izjemnih primerih 
je potrebno za spremembe zasnove poselitve izdelati strokovne 
podlage, v katerih so obvezni grafični prikazi odstopanja od LN, 
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grafični prikaz vplivnega območja in lokacijski podatki z opisi in 
grafičnimi prikazi spremenjenih ureditev. K strokovnim podlagam 
in k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, je v 
primeru odstopanja od LN, potrebno pridobiti pozitivno mnenje 
Mestne občine Velenje.«

4. člen
(1) V 8. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« spremeni sedmi odstavek, ki se na novo glasi:

»Oporne zidove višine nad 1,00 m je dopustno postaviti le 
kadar se premošča višina med pritlično in kletno etažo in se 
varuje višje postavljeno parkirišče, dvorišče, uvoz v garažo ali 
drugi sestavni deli predvidenega objekta.«

(2) V 8. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« spremeni zadnji stavek, ki se na novo glasi:

»Za fasade ni dopustna uporaba intenzivnih barvnih tonov. 
Fasade so lahko v poljubnih materialih. Priporočena je bela 
barva fasad.«

(3) V 8. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« na koncu doda nov odsta-vek, ki se glasi:

»Za predvideno stanovanjsko hišo z oznako L11, na parceli 
številka 527/1, k. o. 975 Vinska Gora se upoštevajo lokacijski 
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo, določeni v 
projektu iz 3.a člena tega odloka.«

5. člen
V celoti se spremeni 9. člen Odloka o LN, ki se na novo glasi:

»9. člen
(usmeritve in pogoji za postavitev enostavnih in nezahtevnih 
objektov)

Za razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje (enostavni 
in nezahtevni objekti) se upoštevajo podzakonski predpisi za 
razvrščanje objektov.

Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov kot pomožnih 
objektov k stanovanjski hiši je dopustna le na gradbenih 
parcelah, na katerih je že zgrajen objekt, ki ima uporabno ali 
gradbeno dovoljenje, oziroma je za predviden objekt že izdano 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. To določilo ne velja za 
enostavne in nezahtevne objekte, kot so ograje, oporni zidovi 
in manjši infrastrukturni objekti.
 
Na dopustnih gabaritih dvorišča je dopustna postavitev, s treh 
strani odprte nadstrešnice, kot eno-stavnega ali nezahtevnega 
objekta, oziroma prekritje parkirišča in ureditev (ograditev) 
prostora za smetnjake.

Enostavni in nezahtevni objekti in ostale zunanje ureditve naj 
bodo odmaknjeni najmanj 1,50 m od sosednje parcele. Odmik 
je lahko manjši ob soglasju lastnika sosednje parcele, a ne 
manjši od 0,50 m.
Dopustna je postavitev vkopanega plinohrama. V smeri ceste 

plašč vkopanega plinohrama ne sme presegati dopustne 
linije ureditve dvorišča, v smeri sosednje parcele pa naj bo 
odmaknjen najmanj 1,50 m.

Dopustna je ograditev parcel z ograjo, zaželena je zasaditev 
žive meje. Medposestna ograja ali živa meja se lahko postavi v 
dogovoru med sosedi na parcelno mejo, sicer pa najmanj 0,50 
m od parcel-ne meje (pri živih meja se šteje odmik od rezane 
žive meje). Ograje so lahko visoke do 2,20 m, razen vzdolž 
dovoznih cest, kjer je dovoljena postavitev ograje v razdalji 
1,00 m od ceste oziroma 0,50 m od pločnika in do višine, ki 
omogoča zadostno preglednost pri vključevanju osebnega 
vozila z dvori-šča na dovozno cesto.«

6. člen
(1) V 11. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Vodovod (1)« na koncu doda nov od-stavek, ki se glasi:

»Za priključitev predvidenega objekta L11 na vodovodno 
omrežje veljajo pogoji predpisani v projektu iz 3.a člena tega 
odloka.«

(2) V 11. členu Odloka o LN se v drugem poglavju z naslovom 
»Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava (2)« na koncu doda 
nov odstavek, ki se glasi:

»Za priključitev predvidenega objekta L11 na kanalizacijsko 
omrežje veljajo pogoji predpisani v pro-jektu iz 3.a člena tega 
odloka.«

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka:  350-03-0002/2005-300
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2 (Uradni vestnik 
MOV št. 11/2007, v nadaljevanju kratko: Odlok o LN) je v 268. 
in 273. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/2017). ZUreP-2 namreč dopušča spremembe 
in dopolnitve veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov (v tem 
primeru LN) do sprejetja občinskega pro-storskega načrta in po 
postopkih, ki jih nov zakon določa za OPPN.
Osnovni Odlok o LN je sprejel Svet Mestne občine Velenje v 
letu 2007 (Uradni vestnik MOV, št. 11/2007). Pravna podlaga za 
spremembe in dopolnitve Odloka o LN so v zgoraj omenjenem 
Zakonu o urejanju prostora in v 24. členu Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV št. 1/2016-UPB).

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka o 
LN je podal lastnik parcele št. 527/1, k. o. 975 Vinska Gora, ki 
želi na svoji parceli zgraditi tlorisno nekoliko večji stanovanjski 
objekt, kot to dopušča veljavni Odlok o LN (predviden objekt 
L11). Zaradi zasnove predvidene enosmerne ceste, ki poteka 
po parceli pobudnika, se obravnavana parcela precej zmanjša, 
kar v veliki meri onemogoča lociranje nekoliko tlorisno večjega 
stanovanjskega objekta. Z drugačno zasnovo dostopa do 
obravna-vane parcele in spremenjeno prometno ureditvijo bi se 
lahko na obravnavani parceli lociral večji sta-novanjski objekt 
in bolj racionalno izkoristila parcela, ki je ne bi bilo potrebno 
zmanjšati zaradi pred-videne enosmerne povezovalne ceste. 
Zaradi tega so predvidene spremembe in dopolnitve obstoje-
čega LN, pri čemer pa se obstoječa urbanistična zasnova 
območja LN bistveno ne spreminja. Pri spremembah in 
dopolnitvah odloka je mogoče upoštevati tudi nekatere pobude 
ostalih lastnikov par-cel, ki so predlagali manjše spremembe 
veljavnega Odloka o LN.
Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o LN ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na obrav-navanem 
območju LN. Predvidene so nekatere vsebinske spremembe 
posameznih členov Odloka o LN, ki vključuje strokovne podlage 
z naslovom Spremembe in dopolnitev LN za parcelo št. 527/1, 
k. o. 975 Vinska Gora.
Postopek za spremembe in dopolnitve Odloka o LN se je začel s 
sprejetjem Sklepa o začetku po-stopka priprave, ki ga je sprejel 
župan Mestne občine Velenje (objavljen v Uradnem vestniku 
MOV št. 9/2018). Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev 
Odloka o LN je potekala v novembru  2018 v prostorih Mestne 
občine Velenje in prostorih Krajevne skupnosti Vinska Gora. 
V času javne razgrni-tve je Urad za urejanje prostora MOV 
organiziral tudi javno obravnavo predlaganega osnutka odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o LN, na katerega ni bilo 
podanih vsebinskih pripomb. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančne posledice zaradi sprememb in dopolnitev Odloka o 
LN bodo za proračun Mestne občine Velenje minimalne, saj 
smo spremembe in dopolnitve Odloka o LN pripravili v Uradu za 
urejanje pro-stora Mestne občine Velenje. Strokovne podlage 
Spremembe in dopolnitve LN za parcelo št. 527/1, k. o. 975 
Vinska Gora pa je financiral lastnik obravnavane parcele, ki je 
podal pobudo za spremembe in dopolnitve prostorskega akta. 

4. PRIMERJAVA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
PROSTORSKEGA AKTA Z VELJAVNIM PROSTORSKIM 
AKTOM
Glede na namen sprememb in dopolnitev prostorskega akta 
se spreminjajo členi Odloka o LN, ki so razvidni iz same 
vsebine osnutka odloka. Predvidene so spremembe členov, ki 
določajo merila in pogoje za prostorsko urejanje predvidenega 
objekta L11 in njegove pripadajoče parcele ter nekateri členi, 
ki prilagajajo spremembe in dopolnitve odloka o LN novi 
prostorski in gradbeni zakonodaji. Obenem so v spremembe 
in dopolnitve Odloka o LN vključene tudi smernice nosilcev 
urejanja pro-stora, ki so bile podane v postopku spremembe 
prostorskega akta.

Datum: 9. 1. 2019
Pripravila:

                                     Marko VUČINA, univ. dipl. inž. arh., l.r.         
                                                                               podsekretar

                                mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž. arh., 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-UPB) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta 
odlok sprejme.

                                                            župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.



        15. januar 2019GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �2  / Številka 1

1. seja Sveta Mestne občine Velenje



15. januar 2019 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

            1. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran ��  / Številka 1



        15. januar 2019GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran ��  / Številka 1

1. seja Sveta Mestne občine Velenje

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 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) na svoji 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel naslednji 

 
 

PROGRAM ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA INVALIDOV V MESTNI OBČINI VELENJE 
 ZA OBDOBJE OD 201� DO 2021 

 

Sodobni pogled na položaj invalidov temelji na zagotavljanju enakih možnosti, človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin za vse ter boja proti diskriminaciji, predsodkom in stereotipom. 
 
V 1. členu Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov iz dne 2. 4. 2008 je zapisano, da so invalidi 
»ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzornimi okvarami (mednje se uvrščajo slepi, 
slabovidni, gluhi, naglušni in gluhoslepi), ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot 
drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«. Iz Ustave Republike Slovenije (14. člen) izhaja, da invalidnost ne 
sme vplivati na preprečevanje instituta varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, niti ne na enakost 
pred zakonom vseh državljank in državljanov. Pomembno pravno podlago za preprečevanje in odpravljanje 
diskriminacije invalidov ter ustvarjanje pogojev za enake možnosti na vseh področjih življenja uvaja tudi Zakon 
o izenačevanju možnosti invalidov. 
 
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) je v okviru zagotavljanja čim bolj ugodnih razmer za vsestransko 
dobrobit njenih občank in občanov pri načrtovanju in izvajanju svojih nalog zavezana k iskanju vključujočih 
rešitev, kar pomeni, da je posebna skrb namenjena prav občankam in občanom, ki bi zaradi različnih življenjskih 
okoliščin utegnili biti prikrajšani (med drugim tudi invalidom).  
Z namenom širše kampanje osveščanja o težavah in intenziviranja konkretnih aktivnosti v smeri odpravljanja 
raznovrstnih ovir, s katerimi se srečujejo invalidi v Velenju, je MOV leta 2003 pristopila k projektu Občina po 
meri invalidov in leta 2004 listino Občina po meri invalidov tudi prejela.  
 
Svet MOV je leta 2005 sprejel Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide MOV. Svet za invalide MOV je 
strokovno in posvetovalno telo, ki povezuje in usklajuje delo ter aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na 
območju MOV. S svojim delom zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja področja invalidov v občini.  
 
Prvi strateški dokument MOV za uresničevanje skupne naloge zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja, 
javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov invalidnim osebam smo naslovili Program za 
izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2005-2009. Po izteku prvega sta bila pripravljena nova 
Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2010-2013 in za obdobje 2014-2017.  
 
S pripravo Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje od 2018 do 2021 nadaljujemo z 
uspešno in ustaljeno prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na področju zagotavljanja dostopnosti. 
Program vsebuje nabor ukrepov, razvrščenih pod sedemnajst ključnih ciljev, in sicer: 
 

1. Osveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki 
2. Zdravstveno varstvo  
3. Rehabilitacijski programi 
4. Strokovno-podporne storitve in programi 
5. Dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov 
6. Vzgoja in izobraževanje 
7. Delo in zaposlitev 
8. Materialna in socialna varnost 
9. Družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete 
10. Kultura 
11. Rekreacija in šport 
12. Vera in duhovna oskrba 
13. Vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva 
14. Podpora delovanju invalidskih organizacij  
15. Usposabljanje strokovnega kadra za komuniciranje in neposredno delo z osebami s posebnimi 

potrebami 
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16. Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov za osebe s posebnimi potrebami 
17. Mednarodno sodelovanje  

 
Ena izmed prioritetnih nalog v MOV je stalen pretok informacij in vsebin s področja zagotavljanja enakih 
možnosti in krepitve socialne vključenosti invalidnih oseb v življenje lokalne skupnosti. Zavedamo se, kako 
pomembna je dostopnost  grajenega  okolja,  informacij  in  prevozov  kot  temeljnega  pogoja  za uresničevanje 
pravice do enakih možnosti invalidnih oseb. Zagotoviti želimo še kontinuirano izvajanje programov in storitev s 
področij športa in rekreacije, kulture, vzgoje in izobraževanja ter zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja za 
aktivno vključevanje invalidnih oseb v vsakdanje življenje lokalne skupnosti. Z ukrepi programa za zagotavljanje 
neoviranega dostopa do grajenega okolja, javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov v 
MOV so predvidene aktivnosti, k izvedbi katerih se lahko zaveže lokalna skupnost, ob upoštevanju zakonskih 
pristojnosti ter v okviru sprejetih finančnih načrtov posameznih nosilcev. 
Nosilci ukrepov so organi MOV ter posamezni javni zavodi, javna podjetja, društva in druge institucije v MOV. 
Ukrepi so oblikovani bodisi kot njihove redne naloge (ki jih ti izvajajo kot zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega 
poslanstva oziroma dejavnosti), bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna izvedba). V prihodnjih štirih letih 
si bomo še naprej prizadevali za ohranitev vseh državnih javnih institucij, ki se ukvarjajo z invalidsko 
problematiko, saj želimo še naprej zagotavljati vse storitve občanom v MOV. Drugačna organizacija institucij bi 
lahko zmanjšala pristojnosti na območju MOV in tako oddaljila izvajalce in uporabnike storitev.  
 
Izhodišča za pripravo Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021:  
 

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 
24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13, 47/13 
in 75/16 - UZ70a), 

- Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov Generalne skupščine Združenih narodov 
(Resolucija 48/96) iz dne 20. 12. 1993, 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov (Ur. list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08), 
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17), 
- Akcijski program za invalide 2014-2021 (sprejela Vlada RS dne 9. 1. 2014), 
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS 41/18), 
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 

90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. 
US in 27/17), 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 
- popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - 
ZNOrg, 54/17 in 31/18 - ZOA-A),  

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 - ZPIZ-2 in 98/14), 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 
- ZOPOPP),  

- 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 in 30/18), 

- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo),  
- Pravilnik o pridobitvi listine Občina po meri invalidov, z dne 22. 10. 2008, ki ga je na 1. redni seji sprejel 

Upravni odbor ZDIS z dopolnitvami na sejah dne 10. 11. 2008, 14. 12. 2009, 12. 11. 2010 in 7. 11. 
2013, 

- Razpis za pridobitev listine Občina po meri invalidov za leto 2003 Zveze delovnih invalidov Slovenije.  
 

1. OSVEŠČANJE IN IFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Podpora akcijam na lokalni ravni, ki imajo za cilj 
osveščanje javnosti o položaju invalidov v družbi. 

MOV Redna 
naloga 

Osveščanje javnosti o potrebah invalidov, opravljanje 
dejavnosti za ozaveščanje javnosti o invalidih in 
osveščanje o dobrih praksah na vseh področjih 
družbenega delovanja osveščanje o dobrih praksah na 

MOV- Urad za družbene 
dejavnosti v sodelovanju z 
invalidskimi in nevladnimi 

Redna 
naloga 
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vseh področjih družbenega delovanja (preko medijev, 
konferenc, s posveti, z akcijami ozaveščanja, 
zgibankami, delavnicami, predavanji, ipd. ). 

organizacijami, vrtci, 
šolami, mediji 

Predstavitev projekta Občina po meri invalidov na spletni 
strani MOV in zagotavljanje informacij o aktivnostih na 
področju izboljšanja življenja invalidov v MOV. 

MOV- Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Informacije o lokacijah slušnih zank in defibrilatorjev na 
spletni strani MOV. 

MOV Redna 
naloga 

Predlog, da se osnovne informacije na spletnih straneh 
(MOV, Upravne enote, CSD, Knjižnice Velenje, Galerije 
Velenje, Festivala Velenje)  prilagodijo gluhim – video 
tolmačenje. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih 
Velenje 

2018-2019 

Delovanje Sveta za invalide (posvetovalno telo župana) z 
nalogo opozarjanja in podajanja pobud za odpravo vseh 
vrst ovir in nefunkcionalnih rešitev v grajenem in 
družbenem okolju ter informiranja javnosti o aktivnostih in 
problemih, s katerimi se soočajo invalidi. 

MOV- Urad za družbene 
dejavnosti, Svet za invalide 
MOV 

Redna 
naloga 

Svet za invalide MOV enkrat letno občinskemu svetu 
poroča in ga seznanja o svojem delu. 

MOV- Urad za družbene 
dejavnosti, Svet za invalide 
MOV 

Redna 
naloga 

Županov sprejem članov invalidskih organizacij ob 
svetovnem dnevu invalidov (3. 12.). 

MOV Redna 
naloga 

Predavanje o pravicah in možnostih oseb z izgubo sluha. MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih 
Velenje 

2018 

Predstavitev evropske kartice ugodnosti za invalide. 
 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Upravna enota 
Velenje 

2018 

Informiranje javnosti o dveh novih aktih: Pravilnik o EU 
kartici ugodnosti za invalide in Pravilnik o tehničnih 
pripomočkih in prilagoditvi vozila. 

Upravna enota Velenje Redna 
naloga 

Informiranje o obstoječih možnostih uveljavljanja 
posameznih pravic za invalidne osebe (pravica do izbire 
družinskega pomočnika, pravice iz javnih sredstev, 
pomoč na domu,  idr.). 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Center za 
socialno delo Velenje 

Redna 
naloga 

Informiranje o novih možnostih uveljavljanja posameznih 
pravic za invalidne osebe, ki jih omogočata Zakon o 
socialnem vključevanju invalidov in Zakon o osebni 
asistenci. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Center za 
socialno delo Velenje 

2018-2019 

Osveščanje in informiranje delodajalcev o zakonodaji s 
področja zaposlovanja invalidov, o strokovni podpori in 
finančnih spodbudah pri usposabljanju in zaposlovanju 
invalidov. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Informiranje invalidov o trgu dela v lokalnem okolju in 
individualna psihosocialna pomoč. 
 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Tekoče informiranje in obveščanje javnosti glede 
izvajanja obveznega invalidskega zavarovanja, 
zakonodaje s tega področja, o predvidenih spremembah 
(informacije v obliki zloženk, brošur, na spletnih straneh, 
v medijih, sodelovanja in predstavitve zainteresirani 
javnosti, društvom …). 

Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Območna enota 
Ravne na Koroškem, 
Izpostava Velenje 

Redna 
naloga 

Svetovanje invalidom in njihovim svojcem (svetovanje pri 
pogojih pridobivanja in uveljavljanja pravic, pogojih 
vključevanja v rehabilitacijske in druge integracijske 
programe, informiranje in svetovanje pri vključevanju v trg 
dela in invalidom prilagojena delovna okolja). 

Integra Inštitut Redna 
naloga 
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Anketa o potrebah za življenje in delo invalidnih oseb in 
njihovih pričakovanjih. 

Integra Inštitut 2018-2020 

Učeča se skupnost – osveščanje in izobraževanje 
javnosti o invalidnosti (konferenca Skupnost po meri 
invalidov, mednarodni dan slepih, strokovna omizja). 

Integra Inštitut v 
sodelovanju z društvi 

Redna 
naloga 

Informiranje občank in občanov ter turistk in turistov o 
dostopnosti turističnih znamenitosti v Velenju preko 
Turistično informacijskega centra – TIC. 

TIC Velenje Redna 
naloga 

Predavanje o bolezni sodobnega časa – demenci. MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Dom za varstvo 
odraslih Velenje 

2018 

Informiranje, neformalno druženje in vključevanje 
invalidov v različne aktivnosti Večgeneracijskega centra 
Planet generacij (predavanja, delavnice, pogovorne 
skupine), z namenom preprečevanja socialne 
izključenosti in zdrsa v revščino. 

Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje 

Redna 
naloga 

Pedagoška akcija (ozaveščanje o invalidnosti) – 
ustvarjanje na temo invalidnosti. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Vrtec Velenje, 
osnovne šole 

2018-2021 

Svetovalno središče Velenje – brezplačno svetovanje in 
informiranje o vseh izobraževalnih možnostih v širšem 
okolju. 

Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje 

Redna 
naloga 

Informiranje o spremembah na področju invalidske 
zakonodaje in novosti v internem glasilu Premogovnika 
Velenje, Rudar.  

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 

Objava letaka o pravicah potnikov v avtobusnem prometu 
na Avtobusni postaji Velenje. 

Nomago d.o.o. 
 

Redna 
naloga 

Predlog za osveščanje ljudi glede psov vodnikov, ki se 
lahko ob dotikanju in ogovarjanju mimoidočih zmedejo. 

MOV 2018-2021 

 
 

2. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Zagotavljanje plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje brezposelnim občankam in občanom MOV, 
ki so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje.  

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Izvajanje predavanj, izobraževanj in okroglih miz s 
področja zdravstvenega varstva z namenom, da bi se z 
osveščanjem zmanjšalo število hujših bolezni, ki se lahko 
stopnjujejo do invalidnosti oz. zmanjševanje kvalitete 
življenja. 

Zdravstveni dom Velenje, 
MOV 

Redna 
naloga 

Dostopnost do telefonskih naročil pri zdravnikih po SMS 
sporočilu za naglušne in možnost e-naročanja v 
specialističnih ambulantah. 

Zdravstveni dom Velenje Redna 
naloga 

Dostopnost do lekarniških storitev (zdravil, medicinskih 
pripomočkov in ostalih izdelkov). 

Lekarna Velenje Redna 
naloga 

Izvajanje predavanj, izobraževanj in okroglih miz s 
področja duševnega zdravja in osebnostnega razvoja, z 
osveščanjem zmanjševanja rizičnosti duševnih obolenj, 
oz. zmanjšanja kvalitete življenja. 

Integra Inštitut Redna 
naloga 

Predavanja o zdravem načinu življenja, meritve krvnega 
tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, trigliceridov, itd. 

Rdeči Križ Slovenije, 
Območno združenje 
Velenje 

Redna 
naloga 

Pomoč invalid – invalidu: obiski na domu invalida, 
nudenje neposredne pomoči, pogovori in iskanje 
strokovne pomoči. Različne oblike pomoči v večini 
primerov preidejo v različne oblike osebne asistence. 

Društvo Invalid Konovo Redna 
naloga 
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Usposabljanje gibalno oviranih invalidov. Z udeležbo v 
programu je dosežen namen, da posameznik za lajšanje 
zdravstvenih težav naredi sam zase največ 
(fizioterapevtske vaje, magnetna terapija, nordijska hoja, 
vadba v vodi). 

Društvo Invalid Konovo Redna 
naloga 

 

�. REHABILITACIJSKI PROGRAMI 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Vključevanje brezposelnih invalidov prijavljenih v 
evidencah ZRSZ ter oseb z omejitvami in ovirami v 
postopke zaposlitvene rehabilitacije (vključitev v 
postopek pridobitve statusa invalida po ZZRZI, vključitev 
v storitve zaposlitvene rehabilitacije …). 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Možnosti uveljavljanja pravice do poklicne rehabilitacije 
čim večjemu številu delovnih invalidov pri ZPIZ in 
promoviranje te pravice zavarovancem, delodajalcem in 
drugi zainteresirani javnosti (poklicna rehabilitacija v 
obliki usposabljanja na delovnem mestu ali prilagoditvi 
delovnega mesta in poklicna rehabilitacija v obliki šolanja 
za pridobitev ustrezne strokovne izobrazbe). 

Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, 
Območna enota Ravne na 
Koroškem, Izpostava 
Velenje 

Redna 
naloga 

Izvajanje storitev zaposlitvene in poklicne rehabilitacije 
invalidov (skladno s strokovnimi standardi ZZZRI). 

Integra Inštitut Redna 
naloga 

Program socialne in delovne vključenosti invalidov (z 
ustrezno določbo ZRSZ in/ali ZPIZ), namenjen ohranjanju 
socialnih in delovnih veščin ter aktivacijski programi 
namenjeni izboljšanju zaposlitvenih možnosti invalidov.  

Integra Inštitut Redna 
naloga 

Psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem 
zdravju in njihovim svojcem. 

Integra Inštitut 2019 

Prehod mladih iz šole na trg dela – naročnik MDDSZEM. Integra Inštitut 2018 
Rehabilitacijsko-svetovalno delo, v katero so zajeti 
vodenje invalidskih postopkov za zaposlene, 
zaposlovanje in zaposlitvena rehabilitacija, svetovanje 
uporabnikom storitev na področju invalidnosti, celostna 
obravnava invalidov, psihološko svetovanje, preventivni 
ukrepi v okviru različnih programov za zniževanje nezgod 
pri delu ter bolniškega staleža, za krepitev kostno-
mišičnega sistema ter programa preventivne rekreacije in 
zdravstvene preventive. 

Premogovnik Velenje in 
ostala invalidska podjetja 

Redna 
naloga 

 

�. STROKOVNO-PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Izvajanje programov in ukrepov s področja socialnega 
varstva. Poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti 
lokalne skupnosti (plačilo/doplačilo socialnovarstvenih 
storitev) tudi spodbujanje in vzpostavitev dopolnilnih, 
novih programov v lokalni skupnosti, po katerih se 
izkazuje potreba. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, javne institucije, 
društva 

Redna 
naloga 

(Do)plačevanje stroškov oskrbe za bivanje v 
stanovanjskih skupinah za osebe s težavami  v 
duševnem zdravju. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

(Do)plačevanje oskrbe in bivanja občankam in občanom 
MOV, ki so vključeni v institucionalno varstvo v splošnih, 
posebnih socialnovarstvenih zavodih in VDC domsko 
varstvo po Zakonu o socialnem varstvu, mesečno v 
povprečju 94 občankam in občanom MOV. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 
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Financiranje pravice do izbire družinskega  pomočnika 
oziroma družinske  pomočnice po Zakonu o socialnem 
varstvu, letno v povprečju 20 upravičenkam in 
upravičencem. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje pomoči na domu (PND) v okviru 
socialnovarstvene storitve pomoč družini po Zakonu o 
socialnem varstvu. PND obsega socialno oskrbo oseb z 
oviranostmi, starejših in drugih oseb, ki se jim s tako 
oskrbo lahko nadomesti vključitev v institucionalno 
varstvo. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje programa Osebna asistenca. MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

2018 

Izvajanje zakonskih možnosti uveljavljanja pravic za 
invalidne osebe, ki jih omogočata nova zakona: Zakon o 
socialnem vključevanju invalidov in Zakon o osebni 
asistenci. 

Center za socialno delo 
Velenje 

2019 

Osebna asistenca za invalide doma, na delovnem mestu, 
pri izobraževanju in pri vključevanju v okolje. 

Center za socialno delo 
Velenje 

Od  
1. 1. 2019 

Strokovna pomoč pri pridobivanju EU kartice ugodnosti 
za invalide. 

Upravna enota Velenje Redna 
naloga 

Vključevanje brezposelnih invalidov, prijavljenih v 
evidencah ZRSZ, v poglobljeno karierno svetovanje, v 
zdravstveno zaposlitveno svetovanje in v rehabilitacijsko 
svetovanje. 
 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Odprtje prve demenci prijazne točke v Savinjsko-Šaleški 
regiji. 

Dom za varstvo odraslih 
Velenje 

2018 

Strokovno izobraževanje o demenci. MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Dom za varstvo 
odraslih Velenje 

2018-2019 

Stanovanjska skupina za osebe s težavami v duševnem 
zdravju. 

Integra Inštitut 2019 

Središče za samostojno učenje Velenje – brezplačna 
učna mesta, opremljena s potrebno multimedijsko 
opremo za samostojno učenje. Za svetovanje in pomoč 
pri uporabi učne tehnologije ter učnih programov je ves 
čas prisoten mentor. 

Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje 

Redna 
naloga 

Izvajanje programov vseživljenjskega učenja oseb z 
motnjami v duševnem zdravju tj. usposabljanje in 
izobraževanje odraslih oseb za aktivno življenje in delo. 

Društvo Sožitje Redna 
naloga 

 

�. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Konkretne pobude k odpravi arhitektonskih ovir. MOV - Svet za invalide, 
invalidske organizacije, 
društva, občanke in občani 
MOV 

Redna 
naloga 

Skrb za vzdrževanje in preglednost cest, zagotavljanje 
pretočnosti prometa. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Skrb za urejene ceste in druge prometne površine (ceste, 
pločniki, avtobusne postaje, …). 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Ureditev pločnikov v KS Šmartno. MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2019 

Ureditev pločnika ob Jurčičevi cesti. MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018 

Izgradnja pločnika proti Podkraju – ob cesti LC 450 141 
Staro Velenje – Podkraj. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2019 
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Izgradnja pločnika na Konovem pri Kumru – ob cesti LC 
452 121 Kajuhova – Konovska. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2019-2020 

Skrb za: 
 urejene ostale javne površine (pešpoti, trgi, 

modre cone, zelenice, …), 
 zagotavljanje urbane opreme (koši, klopi, …), 
 primerno široke pločnike, 
 zadostno število in dostopnost do parkirnih mest 

(garažne hiše, časovno omejeno parkiranje) in 
skrb za nadzor nad spoštovanjem cestno 
prometne ureditve ter nad upravičenostjo 
uporabe parkirnih mest.  

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Ureditev klančin na vseh pločnikih, kjer še niso urejene in 
izgradnja pločnikov s klančinami prirejenimi za ljudi s 
posebnimi potrebami ob vseh novo načrtovanih cestah.   

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Predlog za ureditev klančin pri naslednjih objektih Vrtca 
Velenje: 

- vrtec Najdihojca, 
- vrtec Jakec (Pesje), 
- vrtec Jurček (Škale), 
- vrtec Tinkara. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018 

Ureditev klančine pri vhodu v Glasbeno šolo Velenje. MOV, Glasbena šola 
Velenje 

2018-2019 

Prenosna klančina za dostop v dvorano OŠ Plešivec. MOV 2018 
Preučiti predlog za dostop na strelišče, Kopališka c. 3. MOV – Urad za komunalne 

dejavnosti 
2018-2019 

Preučiti predlog za ureditev klančine ob stopnicah od 
Tomšičeve ceste do objekta CVIU. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2019 

Preučiti predlog za ureditev klančine na mostu pri 
Gasilskem domu v Šaleku. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2019 

Predlog za ureditev dostopa v objekt Policijske postaje 
Velenje. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti, Policijska 
postaja Velenje 

2018-2019 

Zagotovitev dostopnosti do objektov (poslopja so dobro 
označena z napisi tako na fasadi kot v notranjosti, imajo 
dovolj sedežev in toalet, dostopna dvigala, klančine, 
ograje in stopnice ter nespolzka tla).   

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Ureditev javnih površin v centru mesta za slepe in 
slabovidne ter za gibalno ovirane osebe – izvedbe 
klančin, nižanje robnikov, označevanje rezerviranih 
parkirnih mest za invalide  s prometno signalizacijo, 
nameščanje zvočne in svetlobne signalizacije na cestnih 
prehodih. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Označitev javnih stopnic z rumenimi trakovi. MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Skrb za urejenost in dostopnost do javnih stranišč. MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Javne sanitarije (garažna hiša pri Zdravstvenem domu 
Velenje, Center Nova Velenje, Avtobusna postaja 
Velenje), namenjene tudi osebam z oviranostmi, 
opremljene z evro ključavnicami, ki se odpirajo z evro 
ključem. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018 

Predlog za ureditev javne previjalnice za invalidne osebe, 
starejše od 6. let. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2021 

Zagotavljanje: 
- dostopnosti, varnosti, vzdrževanja, čistosti, in 

osvetlitve postaj in postajališč, 
- informacij o linijah, voznem redu in uporabnosti 

za osebe s posebnimi potrebami. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 
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Strateško načrtovanje dostopnosti za invalide in druge 
osebe z oviranostmi. Načrt vsebuje smernice in ukrepe za 
izboljšanje dostopnosti peš površin, pomemben del 
načrta pa je tudi dostop do informacij, kar je predvsem 
pomembno za izboljšanje dostopnosti javno potniškega 
prometa za vse uporabnike (Celostna prometna 
strategija). 

MOV – Urad za urejanje 
prostora 

2018-2021 

Prilagoditev avtobusnih postajališč gibalno in senzorično 
oviranim osebam tako, da bodo ustrezala nizkopodnim 
avtobusom, informacije bodo prikazane tudi v pisavi za 
slepe in slabovidne, dodane bodo taktilne oznake, kot bo 
določeno v strateškem načrtu dostopnosti za ljudi z 
okvaro vida. Prenova se bo izvajala fazno glede na število 
potnikov ter prisotnost različnih oblik omejene mobilnosti 
na posameznih postajališčih. 

MOV – Urad komunalne 
dejavnosti 

2018-2021 

Zagotavljanje brezplačnega javnega prevoza (Lokalc) 
tudi za osebe s posebnimi potrebami (rampa za invalide). 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Prilagoditev voznega parka Lokalca gibalno in senzorično 
oviranim osebam ter prevozu koles. Vozni park bo 
prilagojen tako, da bodo vsi avtobusi nizkopodni, da bodo 
imeli zvočna oznanila ter informacijske ekrane. Poleg 
tega se bo vzpostavil tudi sistem za prevoz koles na 
avtobusih.  

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2021 

Informatizacija mestnega javno potniškega prometa 
Lokalc - uvedba prikazovalnikov časov prihodov 
avtobusov na postajališčih. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2021 

Skrb za: 
- urejenost in vzdrževanje prometne signalizacije, 
- zvočne signale na vseh semaforjih v MOV, da so 

vedno delujoči. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Upoštevanje predlogov po dodatnih parkirnih mestih za 
invalide in označitev le teh, v kolikor se pojavi potreba. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Nadzor nad uporabo parkirnih mest, rezerviranih za 
osebe z oviranostmi, ukrepanje ob ugotovitvenih kršitvah 
in zagotavljanje prehodnosti javnih površin za nemoteno 
gibanje. 

MOV – Medobčinska 
inšpekcija, redarstvo in 
varstvo okolja 

Redna 
naloga 

Preučiti predlog, da se parkirna mesta za invalide 
opremijo z opozorilnimi tablami (npr. Zasedli ste moje 
parkirno mesto, prevzamete tudi mojo invalidnost?). V 
okolici vrtcev bi lahko takšna opozorila izdelali otroci. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti, Vrtec Velenje 

2018 

Brezplačno posredovanje prevozov starejšim osebam in 
osebam s posebnimi potrebami, ki so materialno ogroženi 
ali nimajo svojcev. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Mladinski center 
Velenje 

2018 

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. V 
točkovalnem zapisniku za  uvrstitev na prednostno listo je 
upoštevano dodatno število točk za invalide. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

2018 

V okviru možnosti zagotavljanje menjave stanovanj 
gibalno oviranim osebam, ki bodo prosili za zamenjavo 
ustrezne stanovanjske enote. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

2018 

Gradnja oskrbovanih stanovanj. Vsa stanovanja v objektu 
so zasnovana na način, da jih bodo lahko uporabljale 
invalidne osebe, če bodo izpolnjevale pogoje za dodelitev 
oskrbovanih stanovanj v najem. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

2018-2019 

Dozidava pri objektu CVIU Velenje. MOV 2020 
Izgradnja bivalne enote za celodnevno varstvo oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. 

VDC Saša 
 

2020 

Izgradnja prostorov namenjenih potrebam uporabnikov 
Večgeneracijskega centra Planet generacij z ustreznimi 

MOV 2018-2021 
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pogoji in dostopom za vključevanje invalidov v različne 
aktivnosti. 
Upoštevanje potreb invalidnih oseb (gibalno, senzorno) 
pri revitalizaciji parka. Evropski projekt Hicaps (HIstorical 
CAstle ParkS – zgodovinski grajski vrtovi) se osredotoča 
na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov. Namen 
projekta je oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih 
parkov ter revitalizacija identificiranih območij. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

2018-2020 

Evropski projekt AgriGo4Cities (Urbano vrtičkarstvo za 
spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše 
institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost) se 
bo posvečal participativnemu mestnemu in 
predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za 
izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem 
pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti 
ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega 
razvoja v Podonavju. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije, Urad za urejanje 
prostora 

2018-2019 

Prenova čakalnice in sanitarnih prostorov v laboratoriju. Zdravstveni dom Velenje 2018 
Izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih 
ukrepov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo – 
odstranjevanje ovir pri uporabi zdravstvenih storitev za 
ranljive skupine prebivalstva, strokovni pregled in 
evalvacija prilagojenosti javnih objektov primarnega 
zdravstvenega varstva za uporabnike z oviranostmi 
(projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter 
njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in 
lokalnih skupnostih). 

Zdravstveni dom Velenje 2018-2019 

Izgradnja dvigala ob objektu stavbe C v Šolskem centru 
Velenje. 

ŠCV, MOV 2019 

Umestitev dvigala za dostop v prvo nadstropje Glasbene 
šole Velenje. 

MOV, Glasbena šola 
Velenje 

2018-2019 

Predlog za ureditev dvigala za dostop v igralnico v 1. 
nadstropju in dostop do uprave Vrtca Velenje v 2. 
nadstropju (Šlandrova 11a). 

MOV, Vrtec Velenje 2018-2019 

Izdelava nadstreška pri ruskem kegljišču pri objektu KS v 
KS Konovo. 

MOV 2018 

Preučiti predlog za pokrito balinišče v Sončnem parku. MOV – Urad za komunale 
dejavnosti, Urad za razvoj 
in investicije 

2018-2019 

Preveriti dostopnosti šolskih športnih prostorov 
(garderobe, telovadnice, igrišča) za osebe na invalidskih 
vozičkih.  

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

2018-2019 

Preveriti možnost opreme vrtcev s kontrastnimi talnimi in 
stenskimi oznakami za slabovidne otroke in izdelava 
stenskih tipank za slepe otroke ter izdelava čutnih poti. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Vrtec Velenje 

2018-2019 

Predlog, da se v prostore KS Staro Velenje (1. 
nadstropje) umesti domofon in zagotovi pritlični prostor za 
sprejem in obravnavo nepokretnih krajanov. 

MOV 2018-2019 

 

�. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Osveščanje otrok in mladine o invalidski problematiki 
preko delavnic, predavanj, zloženk, dodatnih vzgojnih in 
izobraževalnih vsebin. 
 

Vzgojni in izobraževalni 
zavodi v MOV, invalidske 
organizacije, društva 

Redna  
naloga 

Sofinanciranje in podpora projektom/programom, ki se 
odvijajo v vrtcih, šolah, na javnih mestih in v nevladnih 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna  
naloga 
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organizacijah ter spodbujajo samostojno odločanje in 
aktivno participacijo mladih z različnimi oblikami 
oviranosti (preko javnih razpisov za lokalne in 
mednarodne mladinske in otroške projekte/ programe). 
Financiranje prevoza v šolo in iz šole za učence iz MOV, 
ki imajo odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo in 
obiskujejo pouk v Centru za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje, Zavodu za gluhe in naglušne, 
Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
Kamnik in Zavodu Dobrna (oziroma glede na potrebe). 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna  
naloga 

Financiranje prevoza v šolo in iz šole za dijake iz ŠCV, ki 
imajo odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo in 
obiskujejo pouk v ŠCV. 

ŠCV, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport 

Redna  
naloga 

Financiranje spremljevalcev predšolskih in 
osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v skladu z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
zagotavljanje dodatne strokovne pomoči za otroke s 
posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtcev in 
osnovnih šol, zagotavljanje spremljevalk in 
spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami v času 
zimovanj in letovanj. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna  
naloga 

Učna pomoč invalidnim osebam v času izobraževanja in 
financiranje spremljevalcev predšolskih in 
osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami. 
Zagotavljanje individualne učne pomoči na vseh nivojih 
izobraževanja na podlagi odločitve Komisije za 
usmerjanje, financiranje spremljevalcev predšolskih in 
osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v skladu z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, vzgojni in 
izobraževalni zavodi v MOV 

Redna  
naloga 

Aktivnosti za integracijo otrok, mladostnikov in mladostnic 
z oviranostmi v sistem redne vzgoje in izobraževanja. 
Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v vrtcih ter 
delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki zagotavlja 
otrokom in mladostnicam in mladostnikom z oviranostmi 
prilagojeno izvajanje programov in dodatno strokovno 
pomoč (v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami) ter aktivnosti, ki niso zakonske 
obveznosti. 

Vzgojni in izobraževalni 
zavodi v MOV   
 

Redna  
naloga 

Izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k integraciji ter 
razvijanju in ohranjanju pozitivnega odnosa do različnosti 
in invalidnosti tako pri dijakih na Šolskem centru Velenje 
kot pri zaposlenih in drugih, ki vstopajo v vzgojno 
izobraževalni proces. 

ŠCV 
 

Redna  
naloga 

Zagotavljanje dodatne strokovne pomoči, prilagoditev ter 
pripomočkov na Šolskemu centru Velenje v skladu z 
odločbo o usmeritvi in smernicami za delo z dijaki s 
posebnimi potrebami. Povezovanje z MOV in ostalimi 
organizacijami za izvedbo le-tega (financiranje pogojev in 
dodatnih pripomočkov za lažjo izvedbo vzgojno 
izobraževalnega procesa in programa tudi za gibalno 
ovirane dijake in zaposlene). 

ŠCV, MOV – Urad za 
družbene dejavnosti 

Redna  
naloga  
(po potrebi) 

Sodelovanje in povezovanje Šolskega centra Velenje z 
organizacijami v lokalnem okolju, ki vključujejo 
uporabnike s posebnimi potrebami oziroma so 
namenjene ljudem s posebnimi potrebami v okviru 
projekta prostovoljno delo, projektnih dni za dijake in 
podobnih aktivnosti (na Šolskem centru Velenje bodo 
zagotovili strokovno podporo projektu prostovoljno, MOV 
pa bo finančno podprla dodatne aktivnosti in projekte). 

ŠCV 
 

Redna  
naloga 
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Izobraževalni programi za odrasle invalide. Vsako leto 
vsaj 120-urni izobraževalni program Usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Moj korak. 

Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje 

2018 

Vključevanje invalidov v različne izobraževalne oblike 
(seminarji, tečaji, usposabljanja s praktičnim delom na 
konkretnem delovnem mestu, v okviru katerih bodo 
invalidi pridobili tista znanja ter navade, ki jih za življenje 
nujno potrebujejo, in znanja ter navade, ki jih potrebujejo 
za opravljanje določenega poklicnega dela) in 
organizacija izobraževanja za vodilne delavce ter 
mentorje (v kontekstu komuniciranja, vodenja, motiviranja 
in razgovorov z invalidnimi osebami). Vključitev vseh 
strokovnih delavcev REHA tima v letne programe 
usposabljanj, namenjenih izvajalcem storitev 
zaposlitvene rehabilitacije. 

Premogovnik Velenje 
 

Redna  
naloga 

Usposabljanje voznikov in uslužbencev, ki prihajajo v 
osebne kontakte s potniki tako, da bodo znali 
nediskriminatorno obravnavati invalidne osebe. 

Nomago d.o.o. Redna  
naloga 

 
 

�. DELO IN ZAPOSLITEV 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Opozarjanje pristojnih služb na ovire pri zaposlovanju, 
spremljanje aktualne problematike na področju 
zaposlovanja in opozarjanje na ovire. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje, 
MOV, Svet za invalide MOV  

Redna 
naloga 

Zaposlovanje invalidov oziroma oseb z odločbo o priznani 
invalidnosti v občinski upravi in javnih zavodih, katerih 
(so)ustanoviteljica je MOV, uresničevanje obveznosti 
kvotnega zaposlovanja invalidov, ki jo delodajalcem 
nalaga Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. 

MOV Redna 
naloga 

Sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za izvedbo 
programov javnih del in drugih programov aktivne politike 
zaposlovanja (MOV kot naročnica programov z izjavo o 
izvajanju programa v javnem interesu in/ali MOV kot 
naročnica programov z zagotavljanjem sredstev za kritje 
deleža  stroškov zaposlitev v okviru programov javnih 
del). 

MOV v sodelovanju z 
Zavodom RS za 
zaposlovanje in izbranimi 
izvajalci programov javnih 
del 

Redna 
naloga 

Krepitev sodelovanja organizacij v lokalnem okolju pri 
reševanju dolgotrajno brezposelnih oseb in drugih 
ranljivih skupin (invalidi) ter sodelovanje s potencialnimi 
delodajalci za povečane možnosti zaposlovanja 
brezposelnih invalidov. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Vključevanje brezposelnih invalidov, prijavljenih v 
evidencah ZRSZ, v ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
(subvencije, javna dela …) in sodelovanje na 
zaposlitvenih razgovorih brezposelnih invalidov pri 
potencialnih delodajalcih v lokalnem okolju. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Zagotavljanje delovnih mest, primernih za produktivno 
zaposlovanje (zaposlovanje pri delih, ki so obvezna za 
nemoten potek proizvodnje) invalidov v invalidskem 
podjetju HTZ in iskanje zdravju primernih delovnih mest v 
okviru delovnega okolja, ki ga je invalid navajen. 

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 

Center za usposabljanje in izobraževanje, v okviru 
katerega se na podlagi lastnih programov usposabljanja 
in pod strokovnim vodstvom mentorja izvajajo interna 
usposabljanja na konkretnem delovnem mestu. 

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 
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Skrb za ergonomsko, ekološko in zdravstveno ureditev 
delovnih mest ter posodobitev ocene tveganja delovnih 
mest, katera predstavlja osnovo za odločanje o 
invalidnosti na invalidski komisiji. 

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 

Merjenje organizacijske klime (periodično, na tri leta), z 
namenom ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke za 
njen nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi. Pri 
čemer bodo vključeni vidiki delovnega okolja: postopki, 
pravila, načini dela, vodenja, posredovanja informacij, 
komuniciranja, odnosi med sodelavci in z nadrejenimi.   

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 

Sodelovanje pri usposabljanju na delovnem mestu in 
socialni vključenosti oseb z oviranostmi. 

Integra Inštitut Redna 
naloga 

 

�. MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Sodelovanje z ustanovami in organizacijami za 
premostitev materialnih in socialnih stisk občank in 
občanov MOV. 

MOV, ustanove, 
organizacije in društva iz 
področja socialnega 
varstva 

Redna 
naloga 

Zagotavljanje enkratne izredne denarne pomoči 
materialno ogroženim občankam in občanom MOV. 

MOV - Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Zagotavljanje brezplačnega toplega obroka za materialno 
ogrožene občanke in občane MOV (javna kuhinja). 

MOV - Urad za družbene 
dejavnosti, Dom za varstvo 
odraslih Velenje 

Redna 
naloga 

Zagotavljanje zavetišča za brezdomne. MOV - Urad za družbene 
dejavnosti, Društvo Hiša 

Redna 
naloga 

Humanitarna dejavnost v projektu Donirana hrana – 
razdeljevanje podarjene hrane. 

MOV, Lions klub Velenje, 
Rotary klub Velenje, 
Strokovni svet za socialna 
vprašanja pri Območni 
organizaciji SD Velenje, 
Rdeči Križ Slovenije, 
Območno združenje 
Velenje, Društvo Invalid 
Konovo, Medobčinsko 
društvo invalidov Šaleške 
doline Velenje, Društvo 
upokojencev Velenje 

Redna 
naloga 

Humanitarna dejavnost. Organizacije in društva Redna 
naloga 

Zagotavljanje prostovoljskega dela (medgeneracijsko 
druženje, pomoč na domu, sprehod…). 

MOV, organizacije in 
društva, ŠCV, Udarnik 
Mladinski center Velenje 

Redna 
naloga 

 

�. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Osveščanje javnosti o družinskem življenju invalidov: 
spodbujanje pozitivnega stališča do poroke, starševstva 
in spolnosti oseb s posebnimi potrebami. 

MOV, Svet za invalide 
MOV, invalidske 
organizacije, društva, 
mediji 

Redna 
naloga 

Spodbujanje samostojnosti invalidov – pomoč pri 
zagotavljanju dostopnih stanovanjskih namestitev. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

Redna 
naloga 

Izvajanje različnih aktivnosti oz. programov za 
usposabljanje, razbremenjevanje in ohranjanje 

Društvo Sožitje Velenje Redna 
naloga 
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psihofizičnega zdravja v družinah z osebami z motnjo v 
duševnem razvoju. 
 

10. KULTURA 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Arhitekturna dostopnost – zagotavljanje ustreznih 
arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali 
rekonstrukcij kulturnih objektov javnih zavodov, katerih 
(so)ustanoviteljica je MOV. 

MOV, izvajalci kulturnih 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Dostopnost do kulturnih prireditev za invalide – 
organizatorji kulturnih prireditev (koncerti, gledališke 
predstave, proslave) morajo zagotavljati pogoje za 
udeležbo ogledov teh dogodkov za invalide. 

izvajalci kulturnih 
dejavnosti, invalidske 
organizacije, društva 

Redna 
naloga 

Omogočanje prostorov ter podpora invalidskim 
organizacijam pri organiziranju in izvedbi knjižnih razstav 
in drugih prireditev. 

Knjižnica Velenje Redna 
naloga 

Zagotavljanje servisa Knjiga na dom - članicam in članom 
Knjižnice Velenje, ki zaradi ostarelosti, dolgotrajne 
bolezni ali oviranosti ne morejo obiskati knjižnice, je 
omogočena brezplačna dostava in prevzem knjižničnega 
gradiva na domu. 

Knjižnica Velenje Redna 
naloga 

Brezplačen ogled muzejskih in galerijskih zbirk Muzeja 
Velenje vsem skupinam invalidov (razen skupinam 
delovnih invalidov) in njihovim spremljevalcem. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Zagotavljanje prostora za počitek za starejše, invalide. Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje, Festival 
Velenje 

Redna 
naloga 

Vključevanje oseb s posebnimi potrebami pri načrtovanju 
in izvajanju programov. 

Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

Redna 
naloga 

Izboljšanje dostopnosti stalne zbirke na Velenjskem 
gradu in razstav v Galeriji Velenje za osebe s posebnimi 
potrebami.  
 

Muzej Velenje, Festival 
Velenje, enota Galerija 
Velenje 

Redna 
naloga 

Prilagoditve pri postavitvah razstav (višina, podnapisi, 
kontrasti, osvetljava, ...). 
 

Muzej Velenje, Festival 
Velenje, enota Galerija 
Velenje 

Redna 
naloga 

Predstavitev muzejske razstave s filmi, ki so opremljeni z 
zvokom in podnapisi. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Dostopnost avdiovizualnih vsebin za gluhe in naglušne 
ter slepe in slabovidne osebe. 

Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

Redna 
naloga 

Namestitev indukcijske zanke v Galeriji Velenje. Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

2018-2021 

Tolmač po predhodni najavi za ogled zbirk v Muzeju 
Velenje. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Zagotavljanje tolmačev pri pomembnih kulturnih 
prireditvah in fizične pomoči ob obiskih na prireditvah. 

MOV, Festival Velenje Redna 
naloga 

Stran za slepe in slabovidne na spletni strani. Festival Velenje, Festival 
Velenje, enota Galerija 
Velenje 

2018-2020 

Namestitev informacijske table s tipnim tlorisom galerije 
za slepe in slabovidne osebe. 

Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

2018-2021 

Podnapisi k eksponatom v zbirki na Velenjskem gradu za 
slepe in slabovidne. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Tipni tlorisi in muzejski predmeti oziroma replike 
muzejskih predmetov namenjeni tipanju v galerijski zbirki 
na Velenjskem gradu ter opisi prostorov za slepe in 
slabovidne v Galeriji Velenje.  

Muzej Velenje, Festival 
Velenje, enota Galerija 
Velenje 

Redna 
naloga 
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Podati predlog za tipalne oznake, ki bi bile vsebinsko 
primerne, razumljive in zanimive otrokom. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Vrtec Velenje, 
Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Celje 

2018-2019 

Napisi v brajlici in napisi prilagojeni slabovidnim pri vhodih 
v grajsko stavbo in v vse stalne postavitve Muzeja Velenje 
na Velenjskem gradu. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Namestitev taktilnih oznak od vhoda do velike dvorane 
Doma kulture Velenje, pri prenovi zunanje ploščadi. 

Festival Velenje 2019 

Zagotavljanje izposoje gradiv, prilagojenih osebam z 
okvarami vida in možnost uporabe pripomočkov  za  
branje:  povečan  tisk,  zvočne  knjige  na  avdiokasetah  
in  zgoščenkah,  elektronski bralniki z naloženimi  
elektronskimi knjigami (bralniki so lažji od knjig in imajo 
možnost poljubne povečave črk), lupe za uporabo v 
knjižnici. 

Knjižnica Velenje Redna 
naloga 

Namestitev taktilnih oznak od vhoda knjižnice do pulta za 
izposojo. 

Knjižnica Velenje 2018 

Zagotavljanje servisa »Knjiga na dom« - članicam in 
članom Knjižnice Velenje, ki zaradi ostarelosti, 
dolgotrajne bolezni ali oviranosti ne morejo obiskati 
knjižnice, je omogočena brezplačna dostava in prevzem 
knjižničnega gradiva na domu. 

Knjižnica Velenje Redna 
naloga 

Ustvarjalne delavnice – usposabljanje za aktivno 
življenje. 

Društvo Invalid Konovo Redna 
naloga 

Organizacija delavnic s ciljem spodbujanja in izvajanja 
kulturne dejavnosti ter možnost druženja oseb z motnjami 
v duševnem razvoju. 

Društvo Sožitje Redna 
naloga 

 

11. REKREACIJA IN ŠPORT 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Arhitekturna dostopnost: zagotavljanje ustreznih 
arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali 
rekonstrukcij športnih objektov javnih zavodov, katerih 
(so)ustanoviteljica je MOV. 

MOV, izvajalci športnih 
aktivnosti 

Redna 
naloga 

Prilagoditve športnih vsebin: osveščanje športnih 
delavcev o potrebah oseb s posebnimi potrebami in o 
možnih prilagoditvah ter spodbujanje športnega 
udejstvovanja invalidov (posebni termini, popusti …). 

MOV, invalidske 
organizacije, društva  
 

Redna 
naloga 

Izvajanje invalidom prirejenih športnih in rekreativnih 
programov. 

Invalidska društva in 
organizacije 

Redna 
naloga 

Plavanje in vadba v vodi za otroke in odrasle osebe s 
posebnimi potrebami. 

Plavalni klub Velenje Redna 
naloga 

 

12. VERA IN DUHOVNA OSKRBA 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Zagotavljanje dostopnosti do duhovne oskrbe in 
spodbujanje enakih pravic do veroizpovedi ne glede na 
vrsto invalidnosti. 

Verske ustanove, 
invalidske organizacije, 
društva 

Redna 
naloga 

Dostopnost do cerkvenih objektov ter zagotavljanje 
ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij 
in/ali rekonstrukcij cerkvenih objektov. 

Verske ustanove Redna 
naloga 
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1�. VKLUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA 
VARSTVA 
 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Zagotavljanje možnosti svobodne oddaje volilnega glasu: 
zagotovitev prilagojenih volilnih mest za gibalno ovirane 
osebe, pravočasno obveščanje o dostopnih voliščih v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

Republika Slovenija, MOV Redna 
naloga 

Spodbujanje in zagotavljanje sodelovanja pri pripravi 
občinskih dokumentov, ki se tičejo tudi področja invalidov. 

MOV, Svet za invalide MOV, 
invalidske organizacije in 
društva 

Redna 
naloga 

Povezovanje predstavnika invalidov v MOV Velenje s 
predsedniki in sekretarji posameznih društev in vsemi 
invalidi, ki jih nato zastopa na občinski ravni. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Sodelovanje pri pripravi Programa za izboljšanje življenja 
invalidov v MOV za obdobje 2018-2021. 
 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Svet za invalide 
MOV, ustanove, invalidska 
društva in organizacije 

Redna 
naloga 

Sodelovanje pri pripravi letnega poročila o izvajanju 
programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Svet za invalide 
MOV, ustanove, invalidska 
društva in organizacije 

Redna 
naloga 

 

1�. PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Zagotavljanje brezplačne uporabe prostorov oziroma 
večnamenskih dvoran v občinski lasti za namen 
prireditev, okroglih miz, predavanj, razstav v organizaciji 
invalidskih organizacij, društev. 

MOV, invalidske 
organizacije in društva 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje programov in projektov s področja 
socialnega varstva. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje programov in projektov s področja športa 
invalidov. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje zaposlitev invalidov preko javnih del. Zavod RS za zaposlovanje, 
MOV  

Redna 
naloga 

Zagotavljanje brezplačnega najema poslovnih prostorov 
v lasti MOV s financiranjem najemnine ali obratovalnih 
stroškov za delovanje invalidskih društev. 

MOV – Urad  za razvoj in 
investicije 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso 
predmet drugih financiranj iz proračuna MOV. 

MOV – Kabinet župana Redna 
naloga 

Izplačevanje subvencij za najemnine najemnikom 
neprofitnih stanovanj iz proračuna MOV in najemnikom 
tržnih stanovanj (neprofitni del iz proračuna MOV, tržni 
del se deli na  50% MOV in 50% iz državnega proračuna). 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije v sodelovanju s 
Centrom za socialno delo 
Velenje 

Redna 
naloga 

 

1�. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA ZA KOMUNICIRANJE IN NEPOSREDNO DELO Z 
OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Osveščanje in usposabljanje strokovnega kadra po 
posameznih področjih za delo z osebami s posebnimi 
potrebami (npr. zdravstvenega osebja, kulturnih 
delavcev, športnih delavcev …). 

državne in lokalne 
ustanove, zavodi 

Redna 
naloga 
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Iskanje možnosti dodatnih izobraževanj v ustanovah. MOV Redna 
naloga 

Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in zaposlenih 
v muzejih ter galeriji za delo z osebami s posebnimi 
potrebami. 

TIC Velenje, Muzej Velenje, 
Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

Redna 
naloga 

Prilagojena vodstva za osebe s posebnimi potrebami: 
turistično vodenje in razstave. 

TIC Velenje, Muzej Velenje, 
Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

Redna 
naloga 

Predlog za ponovitev tečaja slovenskega znakovnega 
jezika za zaposlene v javnih ustanovah. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih 
Velenje 

2018-2021 

 

1�. SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH UKREPOV ZA OSEBE S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Spremljanje izvajanja projekta. Po potrebi obveščanje 
Sveta za invalide MOV, občinskih uradov. 

MOV, državne in lokalne 
ustanove, organizacije, 
društva 

Redna 
naloga 

Spremljanje izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta in 
priprava poročil. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Spremljanje poročil o izvajanju programov. MOV, ustanove, invalidske 
organizacije in društva, 
podjetja 

Redna 
naloga 

Spremljanje poročil o porabi sredstev iz občinskih 
razpisov. 

MOV Redna 
naloga 

Sprejemanje pobud, pripomb. MOV, Svet za invalide 
MOV, spletna stran 
www.starostiprijazno.si 

Redna 
naloga 

 

1�. MEDNARODNO SODELOVANJE 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Spodbujanje izmenjave dobrih praks na različnih 
področjih in sodelovanje z različnimi organizacijami - 
evropska projekta AgriGo4Cities in Hicaps. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije, Urad za urejanje 
prostora 

2018-2020 

Spodbujanje izmenjave dobrih praks na različnih 
področjih in sodelovanje z različnimi organizacijami. 

Ustanove, invalidske 
organizacije in društva 

Redna 
naloga 

 

 
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 025-03-0001/2019-504 
Datum:  

                              župan Mestne občine Velenje 
   Bojan KONTIČ 
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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 in 30/18) v 
21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom 
občine ali so določene z zakonom. Med drugim ta člen določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev pospešuje službe socialnega skrbstva za invalide.  

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 in 30/18) v 
29. členu določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.  
 
Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 –uradno prečiščeno besedilo) v 24. členu določa 
pristojnost občinskega sveta, da sprejema plane razvoja MOV. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO: 
V kolikor želi biti občina vključena v projekt Občina po meri invalidov, mora župan predlagati občinskemu svetu 
v sprejem Akcijski načrt. Akcijski načrt občine je temeljni občinski dokument, ki usmerja dejavnost vseh društev, 
organizacij in zavodov na področju invalidskega varstva v občini. Zasnovan je za večletno obdobje, v njem so 
opredeljene konkretne naloge. Delo posameznih izvajalcev nalog koordinira, spodbuja in spremlja Svet za 
invalide MOV in o tem obvešča občinski svet in javnost. Projektni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije 
spremlja uresničevanje akcijskega načrta pri vseh občinah - dobitnicah listine. Občine morajo redno poročati o 
uresničevanju občinskega akcijskega načrta. Zadnji program se je osredotočal na obdobje 2014-2017, zato je 
čas za sprejem novega, ki bo veljal za obdobje 2018-2021.  
Sredstva za izvedbo programa iz pristojnosti občine, bo zagotavljala občina v okviru letnih proračunov, ostala 
sredstva pa izvajalci programov iz njihovih virov in donacij. 
Svetu MOV predlagamo, da sprejme Program za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2018-2021. 
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Na spletni strani MOV je predstavljen projekt Občina po meri invalidov in informacije o aktivnostih na področju 
izboljšanja življenja invalidov v MOV, izdana sta bila Vodnik za invalide in Vodnik po socialnih programih. Izvedla 
so se predavanja, okrogle mize, izobraževanja in tečaji (osnovni in nadaljevalni tečaj za družinskega 
oskrbovalca svojcev, tečaj slovenskega znakovnega jezika).  
MOV je v tem obdobju uredila naslednje dostope za invalide na javnih cestah in ulicah: postavitev držal za oporo 
ob stopnicah na Gorici, na Kardeljevem trgu, Prešernovi cesti, označitev javnih stopnic z rumenimi trakovi, 
namestitev naprav za zvočne signale na semaforjih, izgradnja pločnika na Lipo, ureditev pločnikov na Jenkovi 
cesti, ponižanje robnikov na prehodih za pešce v Stari vasi in na Kersnikovi ulici, izgradnja pločnikov, klančin, 
kolesarske steze in namestitev taktilnih oznak v poslovni coni Stara vas, postavitev klančine na izhodu iz 
pločnika na pokopališče Podkraj in klančine ob šoli CVIU, namestitev približno 85 m taktilnih označb na Rudarski 
cesti, obnova podhoda pod Kidričevo cesto in namestitev taktilnih oznak, zarisi parkirnih mest za invalide 
(garažna hiša Mercator Center Velenje, parkirišče Kinta Kunte, modre cone Gorica, gasilski dom Škale, 
Osnovna šola Gorica). Z izgradnjo garažne hiše pri Zdravstvenem domu Velenje so bila urejena parkirna mesta 
za invalide, nameščeno je tudi dvigalo. V prenovljeni Vili Rožle in Galeriji Velenje je omogočen dostop v 
notranjost objektov tudi invalidom. V Galeriji Velenje je nameščeno še dvigalo, ki omogoča invalidom dostop do 
vseh etaž, prav tako so tu dostopne avdiovizualne vsebine. Na Velenjskem gradu so kupili premične klančine, 
namestili brezžični domofon, označili parkirno mesto za invalide, izboljšali dostopnost stalne zbirke za osebe s 
posebnimi potrebami, pripravili tipne tlorise in opise predmetov za slepe in slabovidne ter podnapise k 
eksponatom v zbirki. V Knjižnici Velenje so pričeli zagotavljati servis Knjiga na dom in izposojo gradiv, 
prilagojenih osebam z okvaro vida. V Vili Rožle in Galeriji Velenje ter v prenovljenem PC Standard so urejena 
stranišča za invalide. Postavljene so tudi nove javne sanitarije v Sončnem parku, ki so prirejene za osebe na 
invalidskih vozičkih. V Vili Bianca in cerkvi sv. Martina sta bili nameščeni indukcijski zanki za gluhe in naglušne 
osebe. Komunalno podjetje Velenje je uredilo poti in klančine za neoviran dostop invalidov do grobnih mest na 
najvišje ležečih delih pokopališče Podkraj, prav tako je tukaj na voljo električno vozilo za prevoz starejših in 
oseb z oviranostmi. Stopnišče od ambulante za nujno medicinsko pomoč do dežurne lekarne je opremljeno z 
ograjo. V Lekarni Center, Lekarni Cankarjeva in Lekarni Kersnikova so nameščeni zvonci, ki jih lahko pacienti 
uporabijo v primeru, da težje vstopajo v lekarno. V Zdravstvenem domu Velenje je v enoti Laboratorijske 
medicine nameščen odštevalnik. Na centralnem otroškem igrišču je bila nameščena gugalnica za gibalno 
ovirane otroke. V Vrtcu Velenje, enoti Najdihojca sta se odprla dva ustrezno opremljena razvojna oddelka. V 
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soseski PSO Gorica Velenje je bilo zgrajenih 15 neprofitnih najemnih stanovanj, prilagojenih gibalno oviranim 
osebam. 
Od leta 2014 se v MOV pod okriljem Lions kluba Velenje izvaja projekt Donirana hrana. S 1. januarjem 2014 je 
Inštitut Integra na podlagi nove koncesijske pogodbe (2014 – 2021) Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, nadaljeval s svojim osnovnim poslanstvom na področju dela z invalidi. Skladno s 
podeljeno koncesijo in zakonskimi podlagami izvajajo strokovnjaki inštituta specialistične storitve na področju 
zaposlitvene in poklicne rehabilitacije invalidov.  

MOV letno sofinancira okoli 30 društev s področja zdravstva in sociale naslednjim društvom: Društvo Sožitje, 
Društvo za boj proti raku Velenje, Šaleški koronarni klub Velenje, Društvo paraplegikov JZ Štajerske, Združenje 
multiple skleroze Slovenije - Savinjsko Šaleška podružnica Velenje, Društvo diabetikov Velenje, Medobčinsko 
društvo slepih in slabovidnih Celje, Društvo bolnikov z osteoporozo Velenje, itd. MOV zagotavlja športno 
rekreativne programe za odrasle z oviranostmi in otroke s posebnimi potrebami iz sredstev javnega razpisa za 
šport in sicer društvu Invalid Konovo in Medobčinskemu društvu invalidov Šaleške doline Velenje. Zagotavlja 
tudi sofinanciranje plavalnega tečaja skupine Delfinčki v Plavalnem klubu Velenje, ki jo sestavljajo osebe s 
posebnimi potrebami ter sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami. Poleg tega 
sofinancira MOV tudi programe javnih del, kamor so vključeni invalidi. 
Socialno šibke družine in posamezniki imajo možnost brezplačnega toplega obroka dnevno, med katerimi je 
polovica invalidov. V letu 2014 je brezplačen topel obrok prejelo 50 uporabnikov, v letu 2017 se je število 
povečalo na 80 uporabnikov. Socialno ogrožene občanke in občani imajo možnost uveljavljanja pravice do 
enkratne izredne denarne pomoči. V letu 2017 je bilo obravnavanih približno 380 vlog, med prosilce pa je bilo 
razdeljenih 85.000 EUR, med katerimi so tudi invalidi. V Mestni občini Velenje deluje tudi Odbor za pomoč 
občankam in občanom, katerega namen je uravnoteženo koordiniranje dobrodelnih aktivnosti za pomoč 
posameznikom in družinam. Pomoč je namenjena najbolj ogroženim občankam in občanom Mestne občine 
Velenje.  
 
 
4. NAČELA: 
MOV uresničuje načela družbene pravičnosti in enakih možnosti za vse, kar je dokazala že leta 2003, ko je 
pristopila k projektu Občina po meri invalidov, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije in leta 2004, ko 
je prejela listino. Kot občina po meri invalidov načrtno razvija, spodbuja in realizira dejavnosti ter ukrepe, ki 
bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo 
socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka 
in državljana. V okviru projekta se sestaja Svet za invalide MOV, ki razvija ustrezne programe za kvalitetno 
življenje invalidov, povezuje in vzdržuje podporne mreže za invalide ter omogoča prenose dobrih praks in 
inovativnih programov v lokalno okolje. 
Do leta 2017 je bil v veljavi Program za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2014-2017, na podlagi 
katerega so se izvedli številni ukrepi.  
 
5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Sprejetje Program za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2018-2021 nima finančnih posledic, ki 
ne bi bile načrtovane v finančne načrte posameznih nosilcev ukrepov. 
 
 
V Velenju, 20. 12. 2018 
 
Pripravila: 
Maša MIKLAVC, univ. dipl. teol., l.r.                                                 Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r. 
strokovna delavka Urada za družbene dejavnosti                                     vodja Urada za družbene dejavnosti
                              
 
 
ŽUPAN:  
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/1� – uradno 
prečiščeno besedilo)  predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta program sprejme.      
 

  župan Mestne občine Velenje 
  Bojan KONTIČ, l.r. 
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POROČILO  
O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA 

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 
STAREJŠIH 

V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 
2018

Mestna občina Velenje namenja starejšim občankam in občanom 
posebno pozornost. V letu 2009 je pristopila k projektu Velenje, 
starosti prijazno mesto, katerega cilj je izboljšanje kakovosti 
življenja starejših občank in občanov naše občine. Starosti 
prijazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene organizacije 
pri Organizaciji Združenih Narodov. Mestna občina Velenje je 
usmerjena v aktivno staranje, kar pomeni, da ostajajo občani 
v tretjem življenjskem obdobju delovno in družbeno aktivni ter 
živijo kar se da zdravo in zadovoljno življenje. 

Leta 2012 je župan Mestne občine Velenje, Bojan Kontič, 
podpisal Dublinsko deklaracijo, s katero je Mestna občina 
Velenje uradno podprla delovanje Svetovne zdravstvene 
organizacije na področju starosti prijaznih okolij. Bistvo starosti 
prijaznih mest ali občin je v aktivni vključenosti starejših in v 
zavezi lokalnih oblasti, da bodo razvijale, uvajale in nadzorovale 
programske aktivnosti, s katerimi se razvijajo okolja, v katerih 
se stališča starejših spoštujejo in kjer vse generacije sodelujejo 
med seboj.
Leta 2013 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Strategijo za 
starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje 
do leta 2020. S sprejetjem strategije smo se zavezali, da bomo 
izvedli številne ukrepe, s katerimi bomo izboljšali življenje 
starejših občank in občanov. Dokument vsebuje 63 splošnih in 
posamičnih ukrepov, ki so razvrščeni v osem ključnih področjih, 
kot jih določa Svetovna zdravstvena organizacija in sicer stavbne 
in zunaj stavbne površine, prevoz, bivališča, družabno življenje, 
spoštovanje in vključevanje v družbo, družabno angažiranje in 
zaposlitev, komuniciranje in obveščanje ter storitve skupnosti in 
zdravstvenih služb. Poročilo o izvedenih ukrepih za doseganje 
ciljev Strategije za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti 
v Mestni občini Velenje do leta 2020, z dne 30. 10. 2018, je 
objavljeno na spletni strani http://www.velenje.si/uprava-organi-
obcine/10385. 

Leta 2014 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Strategijo 
razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje 
od 2014 do 2020. Glavni cilj strategije je izboljšanje kvalitete 
življenja posameznikov in družin ter povečanje družbene 
povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. 

V okviru projekta Velenje, starosti prijazno mesto sta delovala 
dva odbora: seniorski in koordinacijski. Naloga seniorskega 
odbora je zbiranje predlogov in izboljšav, s katerimi postaja 
Velenje starejšim dostopnejše. Seniorski odbor se je v preteklem 
letu sestal enkrat. 
Koordinacijski odbor v projektu Velenje, starosti prijazno mesto, 
ki skrbi za koordinacijo in izvajanje vseh aktivnosti v projektu, 
se je v preteklem letu sestal dvakrat. Naloge združenega 
koordinacijskega odbora ostajajo enake in zajemajo razvijanje 
ustreznih programov za kvalitetno življenje starejših, 
povezovanje in prenos dobrih praks ter inovativnih programov 
v lokalno okolje. Vsakdo lahko svoj predlog oziroma pripombo 
objavi na spletni strani www.starostiprijazno.si.

Z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših v Mestni 
občini Velenje smo v letu 2018, v okviru projekta Velenje, starosti 
prijazno mesto, izvedli spodaj naštete aktivnosti.

1. Okrogla miza Kakovostno življenje starejših v Mestni občini Velenje
V ponedeljek, 9. aprila 2018, smo v Vili Bianca pripravili okroglo 
mizo z naslovom Kakovostno življenje starejših v Mestni občini 
Velenje. Govorili smo o tem, kako je v Mestni občini Velenje 
poskrbljeno za ranljive skupine prebivalstva – starejše, ali 
imamo na tem področju dobre programe, ali se dovolj trudimo, 
ali imajo starostniki vse tisto, kar potrebujejo, kaj nas na tem 
področju čaka v prihodnje, kje vidimo ovire. 

Uvodoma je navzoče pozdravil Drago Seme, predsednik 
koordinacijskega odbora v projektu Velenje, starosti prijazno 
mesto. Okroglo mizo je povezovala Tatjana Hudomalj. Na 
govorniškem odru so sodelovali naslednji: Martina Vuk, 
državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti; Bojan Kontič, župan Mestne občine 
Velenje; Violeta Potočnik Krajnc, direktorica Doma za varstvo 
odraslih Velenje; Brigita Kropušek Ranzinger, direktorica AZ 
Ljudska univerza Velenje; Valerija Kidrič, direktorica Centra za 
socialno delo Velenje; Zdenka Uršnik, predsednica Univerze 
za III. življenjsko obdobje Velenje; Drago Kolar, predstavnik 
upokojencev.
Govorniki so predstavili delovanje in programe za starejše, ki 
jih izvajajo v organizacijah, zastopali mnenje glede kakovosti 
življenja starejših ter podali predloge za spremembe in izboljšave 
na tem področju. Navzoči so bili mnenja, da je v Mestni občini 
Velenje zelo dobro poskrbljeno za ranljive skupine prebivalstva 
– starejši, invalidi, socialno ogroženi,… Programi in projekti za 
starejše, ki jih izvajajo društva, ustanove in organizacije so med 
občankami in občani Mestne občine Velenje dobro sprejeti ter se 
bodo izvajali tudi v prihodnje. Kljub temu pa so nujno potrebne 
spremembe, predvsem na področju dolgotrajne oskrbe, finančne 
preskrbljenosti starejših, dostopnosti grajenega okolja (dvigala 
v stanovanjskih blokih). Večkrat je bilo poudarjeno, da živimo v 
času, ko se življenjska doba povečuje in je število starostnikov v 
porastu. Starejši si želijo čim dlje časa ostati doma, v domačem 
okolju, v krogu družine. Poleg socialnovarstvenih storitev 
(institucionalno in posebno varstvo, pomoč na domu, družinski 
oskrbovalec,…), ki jih nudijo različne organizacije in gradnje 
oskrbovanih stanovanj, pa je potrebno razmišljati tudi o drugih 
oblikah bivanja, kot je sobivanje. Prisotni so bili mnenja, da je 
v današnjem času pomembno medgeneracijsko sodelovanje, 
pristen dialog, pomoč, solidarnost, predvsem pa potrpljenje 
in sprejemanje. Okroglo mizo smo zaključili s citatom Jeana 
Paula: »Starost ni turobna zato, ker bi v njej prenehalo veselje, 
pač pa zato in tedaj, ko v njej ni več upanja«. 

2. Medgeneracijski festival 2018
Slogan Spodbujamo misli in telo za dober spomin je bogatil 
že 8. medgeneracijski festival, ki je potekal v Velenju, med 
12 in 14. aprilom 2018. K organizaciji smo pristopili Mestna 
občina Velenje, Dom za varstvo odraslih Velenje, Univerza 
za III. življenjsko obdobje Velenje, Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje, Festival Velenje, Zavod za turizem Šaleške 
doline, Društvo upokojencev Velenje, Zdravstveni dom Velenje, 
Rokometni klub Gorenje Velenje in Ženski rokometni klub 
Velenje. 

Namen festivala je bil povezati različne generacije v različnih 
aktivnostih. Tema letošnjega medgeneracijski festivala je bila 
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bolezen demenca – rak sodobne družbe. Demenca je velik 
globalni zdravstveni problem, saj zdravila zanjo ne poznamo, 
prav tako pa ne poznamo vzrokov za njen nastanek. Na 
tridnevnem festivalu so se družili otroci, mladi, predstavniki 
srednje generacije in starejši. S festivalom smo želeli spodbuditi 
medsebojno medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje in 
dialog. Hkrati pa smo želeli opozoriti tudi na bolezen današnjega 
časa – demenco.

V četrtek dopoldan smo na Titovem trgu otvorili 8. 
medgeneracijski festival. Po kratkem uvodu direktorice 
Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje Brigite 
Kropušek Ranzinger smo pripravili delavnico joge na prostem, 
ki jo je vodil Matej Cvikl. Joge na prostem so se udeležili 
otroci iz Vrtca Velenje, stanovalci Doma za varstvo odraslih 
Velenje, članice Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje 
in obiskovalci Večgeneracijskega centra Planet generacij. Po 
otvoritvi festivala smo, v Galeriji Velenje, pripravili voden ogled 
po razstavi z naslovom Refleksije, delo slikarja in grafika Borisa 
Jesiha. Zvečer smo v preddverju Knjižnice Velenje pripravili 
predavanje z naslovom Velenje – demenci prijazno mesto. 
Predavali sta direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje 
Violeta Potočnik Krajnc in socialna delavka mag. Cvetka Hribar. 
Predavateljici sta predstavili bolezen demenco, njene znake in 
posledice, ki jih bolezen prinese. Pomemben korak v Domu za 
varstvo odraslih Velenje, ki veliko pripomore k informiranju o 
bolezni, je bil odprtje prve Demenci prijazne točke v Savinjsko-
Šaleški regiji.

V petek dopoldne smo pripravili retro voden sprehod po centru 
mesta. Vodička nas je popeljala na zanimivo dogodivščino, 
kjer smo podoživeli obdobje lepih spominov, ki jih je ustvarila 
preteklost in se jih ne da izbrisati. Ustavili smo se pri spomeniku 
Nestla Žganka, ki stoji ob maketi Velenja in spomeniku Tita, 
kjer smo obujali spomine na pionirsko čepico ter rdečko rutico, 
gumi tvist, frnikole, kiki bonbone. Pot smo nadaljevali mimo 
kipa rudarja in stavbe Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje do vhoda na promenado. Po končanem sprehodu smo v 
Zlatem kotičku, v Mercator Centru Velenje, pripravili ustvarjalno 
delavnico, kjer so si lahko obiskovalci pod vodstvom Olge 
Bračič izdelali ogrlico iz pisarniških sponk in koledarja. Petkov 
večer smo zaključili z lutkovno-igrano predstavo Princeska 
na zrnu graha, ki jo je pripravilo Lutkovno gledališče Velenje. 
Predstava je nastala po motivih istoimenske pravljice Hansa 
Christiana Andersena in pripoveduje o tem, da je vredno čakati 
na tisto, kar si srčno želimo, in ne pristajati na manj. Kajti, kjer 
je dobrota, je ljubezen.

V soboto dopoldne smo, na Titovem trgu, pripravili zaključek 
festivala. Obiskovalci so se lahko od 9. ure dalje pomerili v 
miselnih in športnih igrah, ki so jih pripravili organizatorji, in 
sicer: po različnih površinah so lahko hodili bosih nog, igrali 
družabni igri šah in zbiranje palic – mikado, se igrali s padalom, 
metali obroče in žogo na gol. Ekipa iz Zdravstvenega doma 
Velenje je postavila na ogled reševalno vozilo, na modelu pa je 
prikazala postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja. Osvežili 
smo znanje in pridobili marsikatero koristno informacijo. 

Titov trg so zavzeli obiskovalci festivala in plesalke flamenka 
so z glasnim ropotanjem napovedale prihod župana Mestne 
občine Velenje Bojana Kontiča, ki je nagovoril zbrano množico. 
Sledil je težko pričakovani plesni dogodek, imenovan Ulica 
pleše, ki ga je tudi letos koordinirala Maša Kolšek. Na njem se je 
predstavilo 180 plesalcev različnih starosti, iz različnih plesnih 
šol. Plesali so folkloro, flamenko, salso, kavbojsko polko, balet, 

orientalski ples, ples ob drogu, capoeiro. Ob koncu plesnega 
dogodka so skupaj zaplesali vsi plesalci. Pridružile so se jim 
tudi plesalke in plesalci iz Doma za varstvo odraslih Velenje. Vsi 
plesalci so bili opremljeni z modro rutico. Modro zato, ker je bila 
rdeča nit letošnjega festivala bolezen demenca. Modra barva je 
barva pomladnih rož spominčic. In Spominčica se imenuje tudi 
prostovoljno, strokovno združenje Alzheimer Slovenija.

Vrhunec pestrega sobotnega dogajanja je bil tek starejših, ki so 
se ga poleg starejše populacije udeležili tudi otroci, invalidi in 
ostali obiskovalci festivala. Tekači in sprehajalci so za udeležbo 
na teku prejeli majico, ki jim bo v spomin. Pred tekom so 
tekače, z razgibalnimi vajami, ogreli rokometaši Rokometnega 
kluba Gorenje, ki so jih tudi pospremili do cilja. Tekaška pot je 
bila preprosta in kratka. Namen teka ni bilo tekmovanje, temveč 
sodelovanje in druženje. S tekom starejših smo želeli obvestiti 
in opozoriti javnost na zmanjšane fizične zmogljivosti starejših. 
Starejši zaradi starosti ali zdravstvenih omejitev velikokrat ne 
zmorejo hiteti, čeprav bi si to želeli.

Letošnji festival je bil zelo odmeven, saj so o njem in njegovem 
namenu govorili številni mediji. Mestna občina Velenje je v 
ta namen posnela tudi kratek video o zaključku festivala na 
Titovem trgu. Z različnimi aktivnostmi na festivalu smo želeli 
privabiti čim več ljudi, različnih generacij. Prepričani smo, da 
je v tej raznolikosti vsak našel kaj zase. Video je dostopen na 
povezavi https://www.youtube.com/watch?v=Cj4C9sxtWrU.

3. Aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti
Med 16. in 22. septembrom 2018 je po vsej Sloveniji potekal 
projekt Evropski teden mobilnosti. V okviru projekta smo 
pripravili aktivnosti za starejše.

V ponedeljek dopoldan, 17. septembra 2018, smo v 
Večgeneracijskem centru Planet generacij pripravili predavanje 
o zdravem življenjskem slogu. Predavateljica Branka Drk, 
predsednica Društva za boj proti raku Velenje, je govorila o 
zdravem načinu življenja starejših in o pomenu gibanja. Po 
predavanju so bile na voljo meritve krvnega sladkorja in tlaka. 
Gostitelji pa so za obiskovalce pripravili zdrave zelene smutije. 
Popoldan je Zdravstveni dom Velenje, ob Škalskem jezeru, 
pripravil test hoje na 2 km in oceno stanja zmogljivosti.

V četrtek, 20. septembra 2018, smo v Večgeneracijskem centru 
Planet generacij pripravili delavnico Ostanimo mobilni, na kateri 
so udeleženci podali pobude in predloge, ki se nanašajo na 
lokalno okolje.

4. Mednarodni festival vezenja
Med 20. in 21. oktobrom 2018 je v Rdeči dvorani Velenje potekal 
5. mednarodni festival vezenja. Mednarodni festival vezenja je 
prireditev, ki poleg ohranjanja kulturne dediščine zagotavlja 
in izpostavlja medgeneracijsko sodelovanje ter povezovanje, 
mednarodno izmenjavo veščin vezenja ter povezovanje 
institucij in oseb, ki se ukvarjajo s to rokodelsko spretnostjo. 
Tema festivala vezenja je bila »Povšter« - blazina, vzglavnik. 
Na dvodnevnem festivalu je sodelovalo preko 200 ustvarjalcev 
in razstavljavcev vezenin iz Slovenije, Hrvaške, Francije, 
Italije, Nemčije in Srbije. Na festivalu so se z glinenimi povštri 
predstavili tudi ustvarjalci iz skupine keramikov Gambatte 
Društva šaleških likovnikov in Šaleško folklorno društvo Koleda 
z kostumi.
Festival je bil obogaten s pestrim spremljevalnim programom. 
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Prvi festivalski dan so popestrili plesalci iz Šaleško folklornega 
društva Koleda, Plesno rekreativnega studia M-dance in plesalke 
flamenka. Drugi dan so lahko razstavljavci in obiskovalci 
prisluhnili strokovnemu predavanju etnologa dr. Bojana Knifica, 
ki je govoril o motivih v vezeninah na Slovenskem. Za glasbeno 
popestritev pa so poskrbeli Plešivški muzikanti, Konovski 
štrajharji in Moški pevski zbor Lipovci. Mednarodni festival 
vezenin se je zaključil z razglasitvijo treh najboljših vezenin in 
podelitvijo nagrad. 

K organizaciji smo pristopili Mestna občina Velenje, Univerza za 
III. življenjsko obdobje Velenje, Festival Velenje, Muzej Velenje, 
Rdeča dvorana Velenje, Mladinski center Velenje in Zavod za 
turizem Šaleške doline.

Z mednarodnim festivalom vezenja smo želeli razširiti vedenje 
o izjemno bogatih sporočilih mojstrov vezenja. Glavni cilji 
festivala so naslednji: ohraniti in ponovno oživiti ljudsko 
vezenje kot prelepo kulturno dediščino, spoznati in izmenjati 
različne tehnike vezenja posameznih pokrajin oziroma držav, 
dokazati, da je vezenje tista dejavnost, ki pred časom že 
skoraj pozabljena danes doživlja ponoven razcvet tudi v 
modnih oblačilih in je vse bolj tudi tržno zanimiva, privabiti k 
sodelovanju starejše rokodelce in sprožiti v mladih interes za to 
dejavnost, stare tehnike vezenja povezati s sodobnimi trendi v 
različnih obrtnih in umetniških zvrsteh ter dokazati, da ljudska 
in sodobna umetnost skupaj lahko ustvarjata presežke. 
5. Projekt Kamerat
V začetku meseca novembra smo pričeli z izvajanjem projekta 
Kamerat, ki omogoča starejšim in gibalno oviranim več 
mobilnosti. Brezplačni prevozi so namenjeni starejšim od 65 
let ter gibalno oviranim občankam in občanom Mestne občine 
Velenje, ki nimajo drugih možnosti transporta. Kamerat je od 
začetka delovanja do 21. 12. 2018 opravil 70 prevozov.

Osnovna načela projekta so medgeneracijska solidarnost, 
spodbujanje aktivnega življenja, povezovanje, sodelovanje, 
spoštovanje narave in podpiranje prostovoljstva.

Prevozi se izvajajo na relaciji Šaleške doline (zdravstveni dom, 
pokopališče, lekarna, banka, trgovina, Bolnišnica Topolšica), 
ob delavnikih, med 7.30 in 15.30. Vse prevoze je potrebno 
rezervirati vsaj tri dni vnaprej, na telefonski številki 080 15 70. 
Ta način omogoča, da zagotovimo prevoz kar se da največjemu 
številu uporabnikov. Klicni center je vzpostavljen na Uradu za 
družbene dejavnosti. 

Mestna občina Velenje je za ta namen kupila električni 
avtomobil, s katerim upravlja Mladinski center Velenje, prevoze 
pa izvajajo prostovoljci Udarnika Mladinski center Velenje. 

6. Projekt Starejši za starejše
Nosilec projekta je Zveza društev upokojencev Slovenije, 
ki delno zagotavlja finančna sredstva za izobraževanje, 
svetovanje, vodenje, pomoč in druge potrebne aktivnosti v 
zvezi z izvajanjem ter materialne stroške za neposredno delo v 
društvih upokojencev.

V Mestni občini Velenje projekt od leta 2006 izvajajo posamezna 
društva Šaleške pokrajinske zveza društev upokojencev Velenje 
in sicer: Društvo upokojencev Velenje, Društvo upokojencev 
Šalek, Društvo upokojencev Vinska gora, Društvo upokojencev 

Šentilj pri Velenju, Društvo upokojencev Paka pri Velenju, 
Društvo upokojencev Škale.

Projekt se izvaja s prostovoljnim delom. Prostovoljci obiskujejo 
občanke in občane Mestne občine Velenje, ki so starejši od 69 
let in ob prvem obisku na podlagi vprašalnika zberejo podatke o 
razmerah starejših in o morebitni potrebi po pomoči.
Potrebno pomoč jim organizirajo v okviru posameznega 
društva ali potrebe posredujejo ustreznim organizacijam, kot so 
Območno združenje Rdečega križa Velenje, Karitas Velenje, 
patronažna služba Zdravstvenega doma Velenje, Center za 
socialno delo Velenje in Mestna občina Velenje. Poleg prvih 
obiskov, ki jih opravljajo prostovoljci, obiskujejo starejše na 
njihovo željo tudi večkrat na leto ali celo vsak mesec.

V letu 2018 je bilo v projekt vključenih 47 aktivnih prostovoljcev, 
ki jih v posameznem društvu vodi društveni koordinator. 
Prostovoljci obiskujejo tako osebe starejše od 69 let kot tudi 
invalide, pri katerih starostna meja ni pomembna. Obiskovancem 
je glede na njihove potrebe in želje nudeno:
- pomoč na domu: druženje, sprehodi, prevozi, pomoč pri hišnih 
opravilih, branje, dostava iz trgovine, dostava hrane, dostava 
humanitarnih paketov;
- pomoč v obliki družabnih iger in športnega udejstvovanja ter 
rekreacije;
- pomoč v obliki sodelovanja s patronažno službo Zdravstvenega 
doma Velenje, Centrom za socialno delo Velenje in Mestno 
občino Velenje.

V letu 2018 so prostovoljci opravili 2.576 obiskov starejših 
občank in občanov Mestne občine Velenje ter jim nudili različne 
oblike pomoči. 

7. Projekt Donirana hrana
V Mestni občini Velenje od meseca marca 2014 izvajamo 
projekt Donirana hrana, katerega glavni namen je organizirati 
prevzem in predajo hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti 
in bi jo drugače trgovci ob koncu dneva dali v uničenje. Hrano 
v Velenju donirajo Mercator Center, Interspar Šalek, Interspar 
Velenjka in Spar Center. Prevzem hrane poteka vsak dan po 
obratovalnem času trgovin, tudi med vikendi in prazniki.

Do 30. novembra 2018 so sodelujoči v projektu razdelili 6,8 ton 
sadja, zelenjave, pečenega mesa, sendvičev in ostalih mesnih 
izdelkov ter 72.422 kosov kruha, pekovskega peciva, mlečnih 
izdelkov, mleka in jajc. Skupna vrednost razdeljene podarjene 
hrane znaša 109.392 evrov. 

Krovno projekt koordinira Zveza Lions klubov Slovenije, v 
Velenju pa prevzem hrane organizirajo prostovoljci Lions kluba 
Velenje, Rotary kluba Velenje, Območnega združenja Rdečega 
križa Velenje in Strokovnega sveta za socialna vprašanja pri 
Območni organizaciji Socialnih demokratov Velenje, ki vsak 
večer podarjeno hrano dostavijo v zbiralnico, v Domu za varstvo 
odraslih Velenje, kjer jo primerno shranijo do jutra. Zjutraj 
hrano izmenično prevzamejo prostovoljci Društva upokojencev 
Velenje, Društva Invalid Konovo in Medobčinskega društva 
invalidov Šaleške doline. Le-ti hrano na osnovi urejenih 
seznamov razdelijo socialno ogroženim posameznikom in 
družinam. 

Ker je projekt Donirana hrana med občankami in občani Mestne 
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občine Velenje dobro sprejet, ga bodo prostovoljci velenjskih 
organizacij izvajali tudi v prihodnje. 

8. Srečanje starejših občank in občanov Mestne občine Velenje
Mestna občina Velenje sofinancira srečanja občank in občanov 
Mestne občine Velenje, starih nad 69 let, ki jih Krajevne 
skupnosti in Mestne četrti v Mestni občini Velenje pripravljalo 
enkrat letno. Namen srečanj je druženje, pregled dela, 
izmenjava spominov.

9. Županov sprejem za starejše
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1990 razglasila 
1. oktober za mednarodni dan starejših. Tudi v Mestni občini 
Velenje namenjamo starejšim občankam in občanom posebno 
pozornost. 2. oktobra je župan Mestne občine Velenje Bojan 
Kontič, v Domu kulture Velenje, sprejel starejše občanke in 
občane Mestne občine Velenje. Srečanje je popestril glasbeni 
program bratov Jureta in Miha Smirnov Oštir.
10. Pripombe in predlogi občank in občanov Mestne 
občine Velenje
Občanke in občani Mestne občine Velenje lahko svoje 
predloge, pripombe, vprašanja objavijo na spletni strani https://
www.starostiprijazno.si. V letošnjem letu smo prejeli predloge 
za osvetlitev prehodov za pešce in ureditev kolesarskih stez, 
pripombo glede pridobitve parkirne kartice za invalide in 
vprašanji glede oskrbovanih stanovanj ter kam po pomoč ob 
izgubi svojca.
V mesecu oktobru smo v Upravi mestne občine Velenje 
vzpostavili nov interaktivni portal namenjen sodelovanju občank 
in občanov pri urejanju in sooblikovanju življenja v mestu in v 
občini, ki je dosegljiv na spletni strani Mestne občine Velenje 
https://pobude.velenje.si/#. Spletni servis Pobude občanov 
je javno dostopna storitev Mestne občine Velenje, s katero 
želimo občankam in občanom omogočiti lažjo komunikacijo 
z upravo, ter jih spodbuditi k sodelovanju pri ustvarjanju še 
boljše in še lepše podobe našega mesta. S pomočjo spletne 
aplikacije lahko občanke in občani podajo pobudo, pritožbo, 
pohvalo oziroma upravo opozorijo na morebitne pomanjkljivosti 
z različnih področij (javna razsvetljava, ceste, mestne zelenice, 
parkirišča ipd.). Spleten pristop omogoča točno določitev 
lokacije, na katero se pobuda nanaša, saj jo lahko določimo 
s klikom na zemljevid ali vnosom željene ulice. Aplikacija prav 
tako omogoča izbiro vsebinskega področja pobude, opis in 
dodajanje fotografij. 
Občanke in občani Mestne občine Velenje so se ob težavah 
tudi osebno, po telefonu ali po elektronski pošti, obrnili na 
zaposlene na Mestni občini Velenje. Vsi predlogi, pripombe ali 
vprašanja so bila naslovljena na pristojen urad Mestne občine 
Velenje, kjer so bila tudi obravnavana.

Zaključek
S projektom Velenje, starosti prijazno mesto dajemo velik 
poudarek starostnikom, saj se zavedamo njihovega pomena. 
Zato poleg njihove varnosti in zdravja, skrbimo še za to, da 
sodelujejo pri kreiranju socialnega in kulturnega življenja naše 
skupnosti. Z obiskom dogodkov in vključevanjem starejših 
občanov v aktivnosti smo zadovoljni. V letošnjem letu imamo cilj, 
da se udeležba na dogodkih, ki jih pripravljamo v sklopu projekta 
še poveča. V mesecu aprilu bomo pripravili 9. medgeneracijski 
festival. V sodelovanju z Domom za varstvo odraslih Velenje 
bomo pripravili predavanje, tečaj na temo demence.

V jesenskem času bo končana izgradnja stanovanjskega 
stolpiča oskrbovanih stanovanj. Petnajst bivalnih enot, 
namenjenih upokojencem in drugim starejšim občanom nad 65 
let starosti, bo Mestna občina Velenje oddala v neprofitni najem. 
Ključnega pomena bivalnih enot varovanih stanovanj je vpetost 
lokacije v razvito socialno in družbeno mrežo. Tako oskrbovana 
stanovanja bodo omogočila osnovno oskrbo, ki obsega pomoč 
pri bivanju, organizirano prehrano, pomoč pri pranju perila, 
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih 
opravil, varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
 
Poskrbeli smo in še skrbimo za to, da ima mesto Velenje 
značilnosti starosti prijaznih mest. Tako bo tudi v bodoče, ko 
se bomo še naprej trudili odpravljati vse ovire, ki bi motile 
starostnike pri vsakdanjih opravilih. 
Aktivnosti in dogodke, ki se izvajajo v projektu, bomo izvajali 
tudi v prihodnje. Pri načrtovanju le-teh bomo prisluhnili tistim, 
katerim je projekt namenjen - starejšim, ki si želijo kar najbolje 
izkoristiti tretje življenjsko obdobje. 

Številka: 154-01-0002/2019-504
Datum: 3. 1. 2019

                                                                                   Pripravila:  
             Maša Miklavc, univ. dipl. teol., l.r.         

strokovna delavka

         Drago Martinšek, univ. dipl. soc., l.r.     
                                vodja Urada za družbene dejavnosti 
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POROČILO 

O DELU ODBORA ZA POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM 
TER POROČILO O POSLOVANJU NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE 

V LETU 201� 
 
Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje (v nadaljevanju odbor) je bil ustanovljen v letu 
2009 z namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom in 
družinam v Mestni občini Velenje. Hkrati z odborom je bila ustanovljena Delovna skupina za ugotavljanje 
upravičenosti do pomoči s podračuna za dobrodelne namene Mestne Občine Velenje (v nadaljevanju delovna 
skupina), katere naloga je priprava predlogov za dodelitev pomoči v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju 
denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene Mestne občine Velenje. Naloga odbora je, da po 
pregledu predlogov delovne skupine sprejme končno odločitev o tem, kdo je upravičen do sredstev. 
 
Predsednik odbora je podpredsednik Rdečega križa Slovenije OZ Velenje Drago Kolar. Člani odbora so: 
predsednica Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel, predsednica Društva za boj proti 
raku Velenje Branka Drk, članica Društva šaleških likovnikov Viktorija Meh, direktorica Festivala Velenje 
Barbara Pokorny, nekdanji član Društva humoristov Velenje Bojan Petrej, vodja Župnijske Karitas Velenje 
Milica Kovač, predsednik Rdečega križa Slovenije OZ Velenje Jože Kožar, predstavnica Centra za socialno 
delo Velenje Lidija Hartman Koletnik, pomočnica direktorja Zdravstvenega doma Velenje Tanja Kontič, vodja 
Urada za javne finance in splošne zadeve Mestne občine Velenje Amra Kadrič in svetovalka Urada za 
družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Nina Korelc.  
 
Skrbniki podračuna za dobrodelne namene Mestne občine Velenje so Drago Kolar, Viktorija Meh, Barbara 
Pokorny in Bojan Petrej. 
 
Delovno skupino sestavljajo: višja poslovna sekretarka Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje 
Nina Vrečič, višja svetovalka Centra za socialno delo Velenje Irena Vučina, strokovni delavki Centra za 
socialno delo Velenje Gabrijela Počivalnik in Aleksandra Švenda, sekretarka Območnega združenja Rdečega 
križa Velenje Darja Lipnikar, vodja Župnijske Karitas Velenje Milica Kovač in predsednica delovne skupine 
svetovalka Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Nina Korelc. 
 
Odbor se je v letu 2018 zaradi finančnih in socialnih stisk občanov sestal štirikrat. Obravnaval je dvaindvajset 
vlog za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. Pomoč je prejelo štirinajst posameznikov 
oziroma družin za nakup hrane in osnovnih življenjskih potrebščin ali za plačilo mesečnih položnic. Zaradi 
preseganja cenzusa, ki je določen v Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne 
namene Mestne občine Velenje, smo zavrnili osem vlog. Sredstva smo namenili tudi humanitarnima 
organizacijama, in sicer za letovanje otrok na morju in nakupu šolskih potrebščin ter društvu za delovne 
aktivnosti. Vse skupaj v višini 9.520,00 EUR. 
 
V letu 2018 se je na podračunu za dobrodelne namene Mestne občine Velenje zbralo 10.500,00 EUR. 
Sredstva smo prejeli kot donacije, in sicer 10.000,00 EUR s strani Mestne občine Velenje in 500,00 EUR s 
strani Športnega društva Futsal Korektbau Velenje. Ob zaključku leta je bilo stanje na podračunu za 
dobrodelne namene 16.625,67 EUR. 
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  2/2 

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE: 
PRIHODKI                                                                                                                     
Prejete donacije od domačih pravnih oseb 10.500,00 
Skupaj 10.500,00 EUR 
    
ODHODKI   
Medobčinska zveza prijateljev mladine                    
- letovanje otrok 3.000,00 EUR 
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Velenje  
- nakup šolskih potrebščin 3.000,00 EUR 
Društvo hiša, Center za brezdomne osebe  
- delovne aktivnosti, izlet in praktična darila 1.000,00 EUR 
Denarna pomoč za občane   
-  za hrano, za plačilo položnic 2.520,00 EUR 
Skupaj 9.520,00 EUR 

  
  Stanje 1. 1. 2018 15.645,67 EUR 
Prihodki 10.500,00 EUR 
Odhodki 9.520,00 EUR 
Stanje 31. 12. 201� 16.625,67 EUR 

      
 
Občankam in občanom, ki se znajdejo v finančni stiski, ne pomaga le odbor. Zahvala za reševanje težav na 
področju socialne problematike gre tudi Centru za socialno delo Velenje, Območnemu združenju Rdečega 
križa Velenje, Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in Župnijski Karitas Velenje. Medsebojno 
povezovanje in dobro sodelovanje nam omogočata, da stiske občank in občanov rešujemo hitreje in kar se da 
učinkovito.  
 
Številka: 403-04-002/2019-504 
Datum: 3. 1. 2019 
 
 
Pripravili:         
Maša MIKLAVC, univ. dipl. teol., l.r.                                          
Danijela BORIĆ, univ. dipl. ekon., l.r. 
 
                                                                                                               Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r. 
                            vodja Urada za družbene dejavnosti 
 
                                                                                                                                               Drago KOLAR, l.r. 

predsednik Odbora za pomoč občankam in občanom MOV 
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POROČILO  

O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
MESTNI OBČINI VELENJE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2018 

 
 
I. 

Mestna občina Velenje je v Uradnem listu RS, št. 1/2018, dne 5. januar 2018 objavila »Javni razpis za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna mestne občine Velenje 
za leto 2018«. Javni razpis je trajal od 5. januarja 2018 do 29. januarja 2018, vsa razpisna dokumentacija pa 
je bila na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (javne objave).  
 
Predmet javnega razpisa so bile naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: 
 

1. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere so se lahko prijavili izvajalci letnega programa 
športa v Mestni občini Velenje: 
 interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov; 
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; 
 kakovostni šport; 
 vrhunski šport; 
 športna rekreacija; 
 šport invalidov; 
 organizacija športnih prireditev; 
 delovanje zvez in društev, ustanovljenih na območju Mestne občine Velenje. 

 
2. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere so se lahko prijavile občinske športne zveze: 

 usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; 
 mednarodna in medobčinska dejavnost v športu; 
 priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam; 
 spodbujanje vrhunskega športa; 
 opismenjevanje predšolskih in šoloobveznih otrok v smučanju.   

 
3. Nadpovprečni športni dosežki športnih društev.  

 
 
Za izvedbo javnega razpisa je Mestna občina Velenje v proračunu načrtovala 701.100 €, in sicer: 
- za sofinanciranje programov pod točko 1: 320.600 €,  
- za sofinanciranje programov pod točko 2: 80.500 €,   
- za sofinanciranje programov pod točko 3: 300.000 €. 
 

II. 
Na razpis se je prijavilo 48 klubov in društev, Športna zveza Velenje in Rdeča dvorana ŠRZ (skupaj 50). Klubi, 
ki so morali dopolniti vloge (takih je bilo 16), so dopolnitve posredovali v predpisanem roku. Ocenitev je bila 
izvedena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MO Velenje.  
Eno društvo je posredovalo nepopolno dopolnitev vloge, zato mu sredstev iz splošnega naslova nismo 
dodelili, dodelili pa smo mu sredstva iz naslova nadpovprečnih športnih dosežkov za en mladinski razred.   
 
Komisija je opravila strokovni pregled popolnih prijav ter pripravila predlog izbora izvajalcev in delitve 
razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa. Obseg sofinanciranja je definiran s 
številom točk. Po sprejetju proračuna MOV za tekoče leto, določi župan ali po pooblastilu komisija za šport, 
vrednost točk za posamezne vsebine in naloge iz 4. člena  pravilnika. Vrednost točke se določi v 
sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na, s strani Sveta Mestne občine Velenje, potrjen 
LPŠ, ki opredeljuje višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin ter razvojnih in 
strokovnih nalog v športu. 
Izvajalce posameznih programov športa je komisija izbrala na podlagi pravilnika in sprejetega letnega 
programa športa. 
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Rezultati ocenjevanja so bili sledeči: 
 
 

 

Prijavitelj Znesek v € 

1 NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE 19.445,66 

2 DRUŠTVO INVALID KONOVO 2.157,68 

3 KARATE KLUB TIGER 1.440,12 

4 MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE 2.029,41 

5 DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ 2.186,56 

6 KONJENIŠKI KLUB VELENJE 9.525,81 

7 ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB 8.354,33 

8 TAEKWON-DO IN KICKBOKS KLUB SKALA VELENJE 7.635,98 

9. KLUB JADRALNIH PADALCEV SKY 1.220,16 

10 KLUB VODNIH ŠPORTOV 1.356,67 

11 BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO VELENJE PREMOGOVNIK 469,69 

12 SABLJAŠKI KLUB RUDOLF CVETKO 4.180,36 

13 KARATE KLUB VELENJE 10.250,38 

14 KARATE KLUB SHOTOKAN 4.197,48 

15 KAŠARKARSKI KLUB VELENJE 1.240,51 

16 AVTO MOTO TURING KLUB VELENJE 1.713,95 

17 ŠPORTNO DRUŠTVO X-SPORTS 874,12 

18 PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE 3.267,76 

19 GOLF KLUB VELENJE 3.333,19 

20 ŽENSKI ROKOMETNI KLUB VELENJE 5.690,34 

21 JUDO KLUB VELENJE 8.710,48 

22 SMUČARSKO SKAKAKLNI KLUB VELENJE 8.275,71 

23 ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE 21.854,07 

24 STRELSKO DRUŠTVO MROŽ 6.338,98 

25 SMUČARSKI KLUB VELENJE 6.118,35 

26 RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE 1.914,46 
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27 DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK 7.096,90 

28 PLAVALNI KLUB VELENJE 38.947,41 

29 ATLETSKI KLUB VELENJE 23.158,11 

30 NAMIZNOTENIŠKI KLUB TEMPO  1.761,27 

31 HOKEJSKI KLUB VELENJE 717,70 

32 PLANINSKO DRUŠTVO VINSKA GORA 1.654,55 

33 ODBOJKARSKO DRUŠTVO VELENJE 1.559,97 

34 KLUB DESKANJA NA SNEGU DESKA 8.179,58 

35 ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO BUSHIN 3.180,32 

36 TRIATLON KLUB VELENJE 1.177,52 

37 NOGOMETNO DRUŠTVO ŠKALE 3.900,00 

38 GREGOR VEGAN S.P. 2.627,28 

39 ŠPORTNO DRUŠTVO PESJE 1.638,68 

40 ŠPORTNO DRUŠTVO SKUPINE PREMOGOVNIK 359,16 

41 KARATE KLUB RUDAR 0 

42 MALI ŠPORTNIK TJAŠA HUDARIN S.P. 1.642,05 

43 ŠAHOVSKO DRUŠTVO ŠENTILJ PRI VELENJU 269,32 

44 KLUB TAJSKEGA BOKSA 1.356,77 

45 PLANINSKO DRUŠTVO ŠKALE HRASTOVEC 1.455,03 

46 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENTILJ PRI VELENJU  258,62 

47 KOŠARAKRASKI KLUB AMAZONKE 1.441,07 

48 ŠPORTNO DRUŠTVO ZOO STATION 949,04 

49. ŠPORTNA ZVEZA VELENJE 82.824,49 

50. RDEČA DVORANA VELENJE 9.635,94 

 

III. 
Za  sofinanciranje programov pod točko 2, v višini 80.500 € se je prijavila edina športna zveza v Velenju, to je 
Športna zveza Velenje.  
        IV. 
Lani smo osmič v okviru javnega razpisa razpisali tudi sredstva za nadpovprečne športne dosežke v višini 
300.000 €. MO Velenje lahko športno društvo nagradi za nadpovprečne športne doseže posameznikov in 
ekip, dosežene v preteklem letu. Kriteriji za nagrajevanje in višina nagrade se določi v vsakokratnem javnem 
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razpisu, dodeljena sredstva pa so namenjena za sofinanciranje izvedbe programa društva. Iz naslova 
Nadpovprečni športni dosežki je v okviru lanskega razpisa sredstva prejelo 22 klubov in društev.  
 
Izvajalce posameznih programov športa je komisija izbrala na podlagi pravilnika, sprejetega letnega programa 
športa in javnega razpisa. 

 

 

Prijavitelj Znesek v € 

1 NOGOMETNI KLUB RUDAR  VELENJE 101.059,32 

2 ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE 119.538,74 

3 ŽENSKI ROKOMETNI KLUB VELENJE 17.901,94 

4 KONJENIŠKI KLUB VELENJE 4.721,55 

5 JUDO KLUB VELENJE 755,45 

6 SABLJAŠKI KLUB RUDOLF CVETKO 1.510,90 

7 KLUB DESKANJA NA SNEGU DESKA 7.932,21 

8 KARATE KLUB VELENJE 755,45 

9 KARATE KLUB SHOTOKAN 377,72 

10 KARATE KLUB TIGER 377,72 

11 KARATE KLUB RUDAR 188,86 

12 NAMIZNOTENIŠKI KLUB TEMPO 188,86 

13 GOLF KLUB VELENJE 377,72 

14 SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE 3.399,52 

15 STRELSKO DRUŠTVO MROŽ 2.266,34 

16 SMUČARSKI KLUB VELENJE 755,45 

17 ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB 755,45 

18 PLAVALNI KLUB VELENJE 17.186,45 

19 ATLETSKI KLUB VELENJE 13.550,85 

20 AVTO MOTO TURING KLUB VELENJE 922,50 

21 TAEKWONDO IN KICKBOKS KLUB SKALA 566,59 

22 DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK 4.910,41 
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V. 
Na »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna 
mestne občine Velenje za leto 2018« je torej skupaj prispelo 50 prijav. 16 prijaviteljev je oddalo nepopolne 
prijave – pisno smo jih pozvali, da v roku osmih dni prijave dopolnijo. Vsi so dopolnitve posredovali v 
predpisanem roku.  
Za izvedbo javnega razpisa je Mestna občina Velenje v proračunu načrtovala  701.100 €. 
Za sofinanciranje programov pod točko 1 je bilo skupaj izplačanih 320.600€; za sofinanciranje programov pod 
točko 2 je bilo izplačanih 80.500 €, za sofinanciranje programov pod točko 3 je bilo izplačanih skupaj 300.000 
€.  
 
 
 
Številka: 650-01-0001/2017 
Datum:  20. 12. 2018 
 

 
 
Pripravila:  
Simona POGORELČNIK, l.r.                                                                            Drago MARTINŠEK, l.r. 
višja svetovalka za šolstvo in šport                                        vodja Urada za družbene 
dejavnosti 
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POROČILO  

O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU 
TURIZMA V MOV ZA LETO 201� 

 
I. 

 
Mestna občina Velenje je v Uradnem listu RS, št. 4/2018, dne 19. januarja 2018 objavila Javni razpis za 
sofinanciranje programov in projektov na področju turizma, ki jih je v letu 2018 sofinancirala Mestna občina 
Velenje. Javni razpis je bil objavljen od 19. januarja 2018 do 19. februarja 2018, vsa razpisna dokumentacija 
je bila na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (priložnosti / 
javne objave).  
 
Za sodelovanje na javnem razpisu so morali prijavitelji izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ima sedež na območju Mestne občine Velenje, 
- ima skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo, 
- ima zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za 

realizacijo prijavljenih programov in projektov, 
- je v preteklem letu sodeloval na najmanj treh prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali 

Turistične zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD. 
 
 
Za izvedbo javnega razpisa je bilo v proračunu načrtovanih 19.000 €: 

- za razpisno področje A: 16.000 €, 
- za razpisno področje B: 3.000 €. 

 
II. 

 
Člani komisije so vsako prijavo ovrednotili glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje.  
Rezultati ocenjevanja, odobreni zneski in izplačila v letu 2018 so bili sledeči: 
 
Razpisno področje A: 

zap.št. društvo program in projekti doseženo 
št. točk 

odobren znesek 
201� 

izplačano 
201� 

1 
REVIVAS - DRUŠTVO ZA 
OŽIVITEV IN PROMOCIJO 
VASI ŠKALE  

Program; Praznujemo. 96 t 
 

2.880,00 € 
 

 
2.880,00 € 

 

2 TURISTIČNO DRUŠTVO 
VELENJE 

Program;  
Velenje – mesto cvetja. 81 t 

 
2.430,00 € 

 

 
2.430,00 € 

 

3 TURISTIČNO DRUŠTVO 
VINSKA GORA 

Program; 
Mlinarska nedelja. 98 t 

 
2.940,00 € 

 

 
2.940,00 € 

 

4 TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠENILJ PRI VELENJU 

Program;  
Blagoslov konj. 80 t 

 
2.400,00 € 

 

 
2.400,00 € 

 

5 TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠALEK 

Program;  
Starotrški dan v Šaleku 89 t 

 
2.670,00 € 

 

 
2.670,00 € 

 

6 DRUŠTVO ZELIŠČARJEV 
VELENJE 

Program; Letni časi na 
Grilovi domačiji. 88 t 

 
2.640,00 € 

 

 
2.640,00 € 

 
SKUPAJ  ��2 t     1�.��0,00 € 1�.��0,00 € 
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Razpisno področje B: 
 
zap.št. društvo doseženo št. točk odobren znesek 2018 izplačano 2018 

1 TURISTIČNO DRUŠTVO 
VINSKA GORA - PODMLADEK 

100 t 1.079,00 € 1.079,00 € 

2 TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠALEK - PODMLADEK 

78 t     841,62 € 841,62 € 

3 
REVIVAS - DRUŠTVO ZA 
OŽIVITEV IN PROMOCIJO 
VASI ŠKALE (PODMLADEK) 

100 t 1.079,00 € 1.079,00 € 

SKUPAJ 2�� t 2.���,�2 € 2.���,�2 € 
 
Strokovna komisija je prijavitelje ocenila na osnovi sprejetih meril, ki so bila ovrednotena s točkami. Vrednost 
točke je bila izračunana tako, da so bila razpoložljiva sredstva deljena s skupnim številom točk. Odobren 
znesek pri posameznem prijavitelju pomeni zmnožek doseženega števila točk posameznega prijavitelja in 
vrednosti točke. 
 
 

III. 
 
Na »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2018«, je 
prispelo 9 prijav.  

Vsi projekti, ki so bili sprejeti v sofinanciranje, so bili realizirani. 

 
 
Številka: 403-04-0063/2017 
Datum: 4. 1. 2019 
 
 
 
 
 
Pripravila:  
Urška GABERŠEK, l. r.                                                                                         Alenka REDNJAK, l. r. 
višja svetovalka                                                                                             vodja Urada za razvoj in investicije 
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POROČILO  
o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva  

v Mestni občini Velenje za leto 2018 
 
Mestna občina Velenje je na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva v MO Velenje, Odloka o proračunu MO 
Velenje za leto 2018 in Mnenja o shemi de minimis pomoči pridobljenega na Ministrstvu za finance (št. 
priglasitve: M001-5884268-2015), objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v 
Mestni občini Velenje za leto 2018. Namen razpisa je bil spodbuditi zagon podjetij in zmanjšanje brezposelnosti 
na našem območju. 

Razpis je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje, dne 4. 5. 2018 ter v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 31/18 in je bil odprt do 5. 6. 2018. Finančna sredstva so bila zagotovljena v proračunu občine za 
leto 2018, na proračunski postavki 40514026 - Spodbujanje podjetništva, v višini 100.000 evrov. Razpisana so 
bila sredstva za sofinanciranje naložb v gospodarstvo 50.000 evrov, sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih 
in inovativnih podjetij 45.000 evrov in sofinanciranje obrestne mere za bančne kredite v okviru Regijske 
garancijske sheme v Savinjski regiji 5.000 evrov. S spremembo javnega razpisa, ki je bila objavljena 13. 7. 2018 
v Uradnem listu RS, št. 48/2018, so bila razpisana višja sredstva, in sicer v skupnem znesku 136.400 evrov.   

Na razpis je prispelo skupaj 33 vlog. Od tega se je ena vloga zavrgla kot prepozno vložena.  Za namen 
sofinanciranje obrestne mere za bančne kredite v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji nismo 
prejeli nobene vloge. 
Vse vloge, ki so bile skladne s pogoji javnega razpisa in so jih podali upravičeni vlagatelji so bile pregledane in 
izveden je bil postopek ocenjevanja vlog na osnovi meril, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije.  

Pozitivno ocenjenih je bilo 25 vlog, ki so izpolnjevale razpisne pogoje in z zagotovitvijo dodatnih sredstev so 
bile rešene vse vloge. Skupna vrednost celotnih projektov vseh ustreznih vlog je bila 1.620.790 evrov. Vlagatelji 
so zaprosili za 136.246 evrov oz. od 1 % do  80 % delež sofinanciranja s strani občine. Na osnovi izvedenih 
naložb so se upravičenci zavezali, da bodo ustvarili v dveh letih 13 novih delovnih mest.  

Vsi upravičenci do subvencije so morali zaključiti projekt in poslati končno poročilo z opisom izvedbe projekta z 
zahtevanimi dokazili najkasneje do 20. 11. 2018. 

Sredstva smo dodelili kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju 
pomoči de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije EU. Upravičenci do razpisanih sredstev so bili 
samostojni podjetniki posamezniki, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, 
s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju mestne občine Velenje in so izvajali naložbo ali projekt 
na območju mestne občine Velenje. Prav tako so bili upravičenci tudi subjekti, ki nimajo sedeža v mestni občini 
Velenje, vendar so izvajali naložbo na tem območju. Sredstva smo odobrili za stroške projekta, nastale od 1. 1. 
do 15. 11. 2018.  

Tabela:  
Prejemniki in realizacija izplačanih sredstev za sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij  

  
NAMEN: naložbe v gospodarstvo 
Naziv vlagatelja  

nove 
zaposlitve   vred.projekta  

Dodeljena   
sredstva 

1. MIEL, d.o.o. 1/2 34.110,33 € 10.000,00 € 
2. MEGA M, d.o.o. 3/2 800.000,00 € 10.000,00 € 
3. AUTOTECH, Softić Seudin, s.p.  0 33.683,44 € 6.632,31 € 
4. Tesarstvo in krovstvo Krovik, Izet Kulanić, s.p.  1/0 19.500,00 € 9.500,00 € 
5. Krčma, Kasesnik Miran, s.p. 0/1 21.600,00 € 10.000,00 € 
6. Šili testenine, Šilc Gregor, s.p. 0 14.503,00 € 6.990,00 € 
7. Čevljarska urgenca, Koren Uroš, s.p.  0/1 11.400,00 € 5.700,00 € 
8. Moško in žen. Frizerstvo, Adrijana Pristovšek, s.p. 0/1 4.785,00 € 1.115,00 € 
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9. Aažur konto, d. o. o. 1/0 7.589,34 € 3.794,70 € 
  Skupaj   974.171,11 €              63.732,01 € 

 

  
 
      

  

NAMEN - zagona inkubiranih in inovativnih 
podjetij 
Naziv vlagatelja   vred.projekta  

Dodeljena 
srestva 

1. 2NIGHT, d .o. o.  8.296,37 € 4.829,54 € 
2. Clubforce one, d.o.o.  5.691,80 € 4.553,44 € 
3. TIESY, Tratnik Metka, s.p.  2.200,00 € 1.760,00 € 
4. AMIBIT plus, krmilni sistemi, d.o.o.   6.500,00 € 5.000,00 € 
5. MINDI, Krušlin Mateja, s.p.   2.804,78 € 1.531,61 € 
6. Ortoscale, d.o.o.  6.507,22 € 4.179,72 € 
7. AMIBIT, d.o.o.  7.000,00 € 5.000,00 € 
8. Vilinka Jasminka, Juvan Jasmina, s. p.  5.070,61 € 4.056,45 € 
9. GOV-IS sistemske integracije, d.o.o., PE Velenje  7.447,65 € 5.000,00 € 
10. HERBIKA, Golob Tina, s.p.  7.000,00 € 5.000,00 € 
11. Domitrović Luka, s.p., izdelovanje spletnih strani  7.300,00 € 5.000,00 € 
12. Sofijina izbira, prodajalna igrač, Žagar Monika,s.p.   9.066,51 € 4.778,77 € 
13. AN idea, Naraločnik Anja, s.p.  6.196,94 € 4.840,66 € 
14. KRUPIĆ CONSULTING, d.o.o.  4.813,83 € 2.519,94 € 
  SKUPAJ        85.895,71 € 58.050,13 € 

 

Na osnovi izvedenih projektov je bilo skupaj za spodbujanje podjetništva v Mestni občini izplačanih 121.782 
evrov nepovratnih sredstev 23 upravičencem. Skupna vrednost vseh izvedenih projektov je bila v višini 
1.060.067 evrov. Vsi upravičenci projekta niso izvedli v celoti, dva upravičenca projekta nista izvedla. V skladu 
z Odlokom o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje v naslednjih letih do sredstev niso upravičeni 
prijavitelji, ki so bili v preteklih letih upravičeni do sredstev za spodbujanje podjetništva in niso oddali poročila 
ali je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev.  
 

Številka: 414-03-0001/2018 
Datum: 8. 1. 2019 
 

Pripravila:       
Metka ŠPINDLER, ekon., l.r.                                                      
Svetovalka za malo gospodarstvo 
 
     

Alenka REDNJAK, dipl.ekon.(UN), l.r. 
Vodja Urada za razvoj in investicij 
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POROČILO 
O IZVEDBI PROJEKTA POČITNIŠKEGA DELA MESTNE OBČINE VELENJE »ČISTO MOJE VELENJE 201�« 

 
Mestna občina Velenje je v mesecu juliju in avgustu ponovno izvedla projekt počitniškega dela Čisto moje Velenje, ki 
vključuje dijake naše občine. Projekt je potekal že šestnajsto leto. 
 
Projekt smo izvedli v devetih tedenskih delovnih terminih, od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018. Prejeli smo nekaj manj vlog, 
kot leto prej in sicer 202 (2017 – 227).  V projekt nismo sprejeli kandidatov iz drugih občin. Urna postavka za 
opravljeno delo je znašala za dijake 5,0 EUR BRUTO na uro, za mentorja pa 5,5 EUR BRUTO na uro. Ves čas 
projekta smo imeli dva mentorja, ki sta delo mladih na terenu vodila samostojno in odgovorno. Večjih težav pri 
izvajanju nismo imeli. Projekt je vodil, koordiniral ter skrbel za nemoten potek dela Andrej Rupreht ob pomoči 
mentorjev na terenu. 
 
Pripravili smo načrt porabe sredstev in razpored po tedenskih terminih, v katerih so lahko dijaki opravili 38 delovnih ur. 
K sodelovanju v projekt smo ponovno povabili javne zavode, krajevne skupnosti in mestne četrti ter druge 
zainteresirane organizacije v občini, ter vse tiste, ki so do sedaj že sodelovali v projektu. Odziv je bil ponovno dober, 
tako da smo lahko že pred pričetkom izvajanja projekta pripravili terminski plan dela po posameznih lokacijah, 
predvsem KS in šolah. Kljub temu smo dnevno pregledovali izvajanje dogovorjenega in po potrebi dopolnjevali 
seznam lokacij po vsej občini. Delo na terenu sta vodila dva mentorja, ki sta sama opravila vse pogovore na terenu in 
nadzirala delo mladih ter skrbela za logistiko.  
 
Pred pričetkom dela smo za vse udeležence pripravili tečaj varstva pri delu. Večino udeležencev smo obvestili preko 
elektronske pošte in tako dosegli hitrejše reševanje pripomb in težav.  
 
Delo dijakov smo opredelili v programu opravil, ki je bil razdeljen na naslednje sklope:  

- javni zavodi (delo v dogovoru z direktorji)  
- Krajevne skupnosti in Mestne četrti (delo v dogovoru s KS in MČ) 
- varovanje centralnega otroškega igrišča (delo nadzora in urejanja) 
- Glasbena šola Velenje, vse osnovne šole (delo v dogovoru z ravnatelji, predvsem hišniki) 
- delo v Domu za varstvo odraslih (po programu) 
- delo  v projektu Medobčinske zveze prijateljev mladine (po programu) 
- pomoč v zavodu za turizem v skladu z dogovor z direktorjem zavoda 
- pomoč pri vzdrževanju Mladinskega hotela 
- pomoč gasilcem v občini 
- javna snaga in zelenje (redno pobiranje smeti, čiščenje javnih površin, ki niso vključene v koncesije, žive meje, 

drevnine,..) 
 

Precej drugače, kot prejšnja leta, je naše sodelovanje potekalo z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje. Prvič 
so namreč pripravili, v sodelovanju z MOV, poletno počitniško varstvo otrok skozi vse počitnice. Tako so poleg 
izvajanja delavnic za otroke, skrbeli tudi za vnaprej prijavljene otroke v varstvu.  Večina časa je to potekalo skupaj v 
prostorih zveze, dva tedna pa se je varstvo zagotavljalo ločeno v prostorih Mladinskega centra Velenje. Odziv otrok in 
staršev je bil pozitiven, za kar imajo zasluge seveda tudi naše dijakinje in dijaki. Udeleženci so imeli ves čas na 
razpolago toalete, vodo, sok, za potrebe delavnic pa smo kupili materiale. 
Trije dijaki tedensko so najbolj razveseljevali v Domu za varstvo odraslih, kjer so (predvsem dijaki srednjih 
zdravstvenih šol in drugih storitvenih smeri) tedensko izvajali pomoč po njihovem programu, ki je obsegal druženje z 
varovanci, sodelovanje v delavnicah in sprehodih varovancev, urejanju okolice in notranje prostore, sodelovanje v 
delovnih terapijah in ostalo.  
V Zavodu za turizem so izvajali številne programe, pri katerih je v vsakem terminu sodeloval eden od udeležencev 
projekta. Največ so imeli opravka na velenjski plaži. En dijak je vsak teden opravljal delo pri gasilcih PGD Velenje, kjer 
imajo znotraj poklicnega jedra v poletnem času veliko dela. Tudi gasilci so bili izredno hvaležni za pomoč dijakov. 
Dijaki so aktivno sodelovali tudi v vseh aktivnostih MOV.  Število dijakov je glede na termine nihalo, odvisno od naših 
potreb in njihovih želja. 
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Razpored skupin, število udeležencev in število delovnih ur:  

skupina termin Št. vseh 
udeležencev Št. delov. ur 

I. 2.�. - �.�. 13 481 
II. �.�. -1�.�. 17 721 
III. 1�.�. - 20.�. 13 484 
IV. 2�.�. - 2�.�. 20 800,5 
V. �0.�. - �.�. 13 481 
VI �.�. - 10.�. 21 772 
VII 1�.�. - 1�.�. 24 802 
VIII 20.�. - 2�.� 18 670 
IX 2�.�. - �1.�. 22 727 

Dodatno  / 5 285,5 
 Skupaj: 1�� �22� 

 
MOV je poskrbela za promocijo projekta, kar se je kazalo skozi obiske različnih medijev in seveda skozi interes drugih 
občin, da zvedo več o samem projektu. 
 

Stroški počitniško delo 201� 

Vrsta stroška / izvajalec  Znesek € 
stroški dela dijakov ��.��2,�1 
igrače, barvice, papir  �0�,�� 

orodje, barva  1.���,12 

odvoz smeti ���,�� 

SKUPAJ: ��.���,12 
 
 
Za odvoz odpadkov je poskrbelo pogodbeno podjetje, ki je opravilo tri prevoze, s katerimi je bilo prepeljano 2.760 
kilogramov zbranih komunalnih mešanih odpadkov. 
 
Načrtovanje projekta je bilo dobro izvedeno, saj nismo prekoračili sprejetega proračuna. Nismo pa porabili vseh 
načrtovanih sredstev, saj ni bilo načrtovanega števila udeležencev (ponovno malce večja ponudba počitniškega dela 
drugje). Vsekakor smo vseskozi dodatno pozivali dijake na delo in na koncu smo pozvali prav vse, ki so oddali vlogo v 
tem letu. Ponovno nas žal mnogi o svoji neudeležbi niso obveščali, kar je povzročilo kar nekaj organizacijskih težav.  
 
         
Številka: 102-01-0001/2018 
Datum: 4. 1. 2019                            
    

Pripravil:                                        
Andrej Rupreht, l.r.        Alenka REDNJAK, l.r. 
Svetovalec                          Vodja Urada za razvoj in investicije 
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POROČILO 
O DELU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 201� 

 

Na območju Mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko službo sedem prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju: 
PGD). Vsi našteti se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline (v nadaljevanju: GZ), katere člani so tudi PGD na 
območju občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. PGD opravljajo naloge, kot so: gašenje in reševanje v primeru požarov, 
reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter 
druge splošne reševalne naloge, naloge zaščite in reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, izvajanje 
preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju 
društva, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, nabava in vzdrževanje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem 
gasilstva. Na osnovi sprejete kategorizacije  PGD v MO Velenje (1997) so PGD razvrščena v različne kategorije, v 
najvišjo V. kot osrednja enota MOV je razvrščeno PGD Velenje. Ta poleg zgoraj naštetih nalog opravlja še dodatne 
naloge na širšem območju, predvsem naloge zaščite in reševanja širšega pomena (nevarne snovi, prometne nesreče) 
ter alarmiranje ostalih PGD.  

- PGD Velenje   V. kategorija (ustanovljeno poklicno jedro s trinajstimi zaposlenimi gasilci ter ena 
oseba, ki je zaposlena za pomoč preko javnih del in katerih plače je krila MOV) 

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

 
Gasilska služba je javna služba za zaščito, reševanje in pomoč, ki jo opravljajo gasilske enote, organizirane kot 
poklicne gasilske enote, prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih in gasilske enote v gospodarskih družbah, 
zavodih in drugih organizacijah. Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (javna gasilska služba), katere trajno in 
nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. Posebej pomembno je dejstvo, da je gasilstvo humanitarna 
dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Poleg tega je najbolj množična sila v sistemu zaščite in reševanja, kar se 
dokazuje ob večjih naravnih in drugih nesrečah.  

 
Stanje članstva po PGD v MOV je sledeče (podatki iz aplikacije Vulkan): 

PGD 
Število mladih 

(pionirji in 
mladinci) 

Število člani in 
veterani od 18 

leta 
 

Število članice in 
veteranke od 18 

leta  
 

SKUPAJ 
ČLANI 

od 18 let 

BEVČE 41 93 76 169 
PESJE 65 78 53 131 
ŠALEK 52 40 16 56 
ŠENTILJ 68 74 36 110 
ŠKALE 74 158 101 259 
VELENJE 67 119 58 177 
VINSKA GORA 57 81 46 127 

S K U P A J ��� 1.��0 ��2 2.1�2 
 

Skupaj je v PGD v MOV vključenih 2.821 članic in članov. 

GZ združuje PGD na območju treh občin in opravlja naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in tako deluje v javnem interesu. Opravlja organizacijske in strokovne naloge na področju strokovnega izobraževanja, 
gasilskih tekmovanj, regijskih tekmovanj, usposabljanja članic, usposabljanja starejših članov, aktivnosti, ki jih opravlja 
mladina, popularizacije gasilstva v občini in izven nje, izvajanja nalog, ki so jih nanjo prenesle država ali občina ter 
izvajanja drugih organizacijskih in razvojnih nalog gasilstva. Na GZ je zadnja leta zaposlena strokovna delavka, katere 
zaposlitev in redno delovanje GZ sofinancirajo vse tri občine.  
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INTERVENCIJE IN PREVOZI PITNE VODE V 201� 

Število intervencij je v zadnjih letih nenehno nihalo, v povprečju pa gasilci opravijo okoli 350 intervencij letno. Spodaj 
so podani statistični podatki za zadnjih osem let: 

 

 2010 2011 2012 201� 201� 201� 201� 201� 201� 
št. intervencij 191 283 404 362 406 274 342 400 385 

gas. vozila 311 409 576 554 651 336 473 532 490 

št. gasilcev 1.623 2.029 2.946 2.558 3.196 1.660 2.732 2.993 2.416 

 

Posebej pomembno je, da se spreminja struktura in zahtevnost intervencij, kar je povezano predvsem z ekstremnimi 
vremenskimi pojavi. Takšne nesreče od gasilcev zahtevajo specifično znanje in opremo. V preteklosti smo precej časa 
namenili usposabljanjem za delo z motorno žago (izkušnje od žleda), sedaj pa se posvečamo varnemu delu na 
strehah (izkušnje zadnja neurja). Zato na posebna usposabljamo pošiljamo operativce, ki potem znanje delijo s kolegi.  

Posebno pozornost posvečamo varni vožnji na intervencijo, saj že nekaj let na tečaj varne vožnje interventnih vozil C 
kategorije, pošiljamo voznike te kategorije. S pojavom nove tehnologije na področju usposabljanj, se vse več 
uporabljajo simulatorji. Naši gasilci so se v 2018 usposabljali na simulatorju varne vožnje interventnih vozil in 
simulatorju gašenja notranjih požarov.  

Gasilci so lani opravili kar 117 tehnični intervencij (prometne nesreče, nevarne snovi, poplave, ostale tehnične 
intervencije) in na drugi strani 83 požarnih intervencij. To pomeni, da morajo PGD za takšno delovanje imeti posebno 
opremo in specialistično usposobljene gasilce. Takšne intervencije so predvsem plazovi, žled, neurja – razkritja streh, 
podrta drevesa (delo na višini, delo z motorno žago) ter velike intervencije (več enot, veliko gasilcev in opreme).  

Gasilci so prevzeli dodatne naloge sistema zaščite in reševanja prav tako pa so se vključili v sistem prvih 
posredovalcev. V tem sistemu se v primeru nenadnega srčnega zastoja, večje krvavitve ali hujše zapore dihalnih poti, 
poleg reševalcev Zdravstvenega doma Velenje, aktivirajo tudi gasilci po posameznih gasilskih društvih, ki so za to 
usposobljeni in opremljeni. Trenutno je 120 operativk in operativcev vključenih v sistem, do sredine maja 2018 pa so 
bili aktivirani že petkrat. 

Ob večjem neurju so lani gasilci odšli na pomoč v občino Črnomelj, kjer so sodelovali pri nujni sanaciji poškodovanih 
streh. Na teren je odšlo 9 gasilcev naše občine in posebna prikolica za neurja. 
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INTERVENCIJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV MO VELENJE V LETU 201� 

INTERVENCIJE 
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POŽARI 

STANOVANJSKI 
OBJEKTI 

število interv. 15 0 3 2 2 2 1 2� 
gasilska vozila 27 0 6 3 6 3 2 �� 
št. gasilcev 161 0 31 19 44 14 14 2�� 

GOSPODARSKA 

POSLOPJA 

število interv. 3 0 1 1 0 0 1 � 
gasilska vozila 4 0 2 2 0 0 2 10 
št. gasilcev 28 0 13 23 0 0 12 �� 

NARAVNO OKOLJE 
število interv. 8 0 5 2 1 1 0 1� 
gasilska vozila 8 0 9 2 1 1 0 21 
št. gasilcev 29 0 53 21 12 5 0 120 

PROMETNA 
SREDSTVA 

število interv. 7 0 0 1 0 0 1 � 
gasilska vozila 10 0 0 2 0 0 1 1� 
št. gasilcev 64 0 0 8 0 0 11 �� 

OSTALI 

POŽARI 

število interv. 2 1 1 0 0 0 1 12 
gasilska vozila 2 1 1 0 0 0 1 � 
št. gasilcev 27 8 7 0 0 0 9 �1 

TEHNIČNE INTERVENCIJE 

PROMETNE NESREČE 
število interv. 48 0 1 0 0 0 0 �� 
gasilska vozila 87 0 2 0 0 0 0 �� 
št. gasilcev 640 0 7 0 0 0 0 ��� 

NEVARNE SNOVI 
število interv. 18 0 0 0 0 0 0 1� 
gasilska vozila 18 0 0 0 0 0 0 1� 
št. gasilcev 70 0 0 0 0 0 0 �0 

POPLAVE 
število interv. 1 1 3 0 0 1 0 � 
gasilska vozila 1 1 7 0 0 1 0 10 
št. gasilcev 4 10 43 0 0 6 0 �� 

OSTALA TEH. 

POMOČ 

število interv. 16 0 1 12 5 0 6 �0 
gasilska vozila 19 0 1 12 7 0 6 �� 
št. gasilcev 114 0 4 48 18 0 36 220 

OSTALO 

OSTALO 
število interv. 187 1 3 8 3 1 7 210 
gasilska vozila 208 1 3 9 3 1 7 2�2 
št. gasilcev 637 2 18 71 21 7 47 �0� 

 SKUPAJ: �0� � 1� 2� 11 � 1� ��� 
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ZBIRNIK VSEH INTERVENCIJ, KI SO BILE OPRAVLJENE V MO VELENJE ZA LETO 201� 

 
POŽARI TEHNIČNE INT. OSTALO 

SKUPAJ 
št. intervencij �2 št. intervencij 11� št. intervencij 210 št. intervencij ��� 

gas. vozila �� gas. vozila 1�2 gas. vozila 2�2 gas. vozila ��0 

št. gasilcev �1� št. gasilcev 1.000 št. gasilcev �0� št. gasilcev 2.�1� 

 

PIGD Premogovnik je v 2018 opravilo 5 intervencij, PGD Gorenje pa 95 intervencij. Obe enoti delujeta znotraj svojih 
poslovnih sistemov. 

 

ZBIRNIK PREVOZOV PITNE VODE, KI SO BILI OPRAVLJENI V MO VELENJE ZA LETO 201� 
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PREVOZI 
PITNE 
VODE 

število prevozov 43 0 0 40 6 79 1 1�� 

količina m3 198 0 0 200 24 395 2,5 �1�,� 

št. gasilcev 43 0 0 78 8 79 2 210 

 

 

ZBIRNIK IZOBRAŽEVANJA, KI JE BILO OPRAVLJENO V MO VELENJE ZA LETO 201� 

Izobraževanja in usposabljanja gasilcev potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in Posebnimi pravili gasilske 
službe prostovoljnih gasilcev. Poznamo naslednje oblike usposabljanja: temeljno usposabljanje, dopolnilno 
usposabljanje,  permanentno in obnovitveno. 

S temeljnim izobraževanjem si gasilci pridobijo temelja znanja, ki so potrebna za opravljanje gasilske dejavnosti. 
Temeljno izobraževanje je opredeljeno po nivojih, kar omogoča pridobitev gasilske kvalifikacije glede na nivo 
opravljanja gasilske dejavnosti. Po vsakem končanem temeljnem usposabljanju si gasilec pridobi diplomo in z njo 
ustrezni gasilski čin. Večina teh usposabljanj poteka na nivoju naše GZ ter gasilske regije.  

Z dopolnilnim izobraževanjem si gasilci pridobijo dodatna – specialistična znanja, ki so potrebna za opravljanje 
posebej zahtevnih nalog. Za pridobitev specialnosti je potrebno izpolnjevati zraven posebnih strokovnih znanj tudi 
zdravstvene in psihofizične sposobnosti. Dopolnilno strokovno izobraževanje in usposabljanje zajema izobraževanje in 
usposabljanje za pridobivanje specialnosti. Trenutno je na voljo 23 različnih oblik teh tečajev ter praktične vaje. Že to 
kaže na to, kakšen obseg znanja naj bi imel operativni gasilec. Pogled na spodnjo tabelo to dokazuje. Dodatna znanja 
so se pridobivala na raznih tečajih v izobraževalnih centrih po državi, kjer potekajo večdnevni tečaji za pridobivanje 
specialističnih znanj. Trenutno so v državi trije centri in sicer na Igu pri Ljubljani, v Sežani in v Pekrah pri Mariboru.  

V letu 2018 so bili v organizaciji GZ ali gasilske savinjsko šaleške regije izvedeni tečaji za gasilca pripravnika, motorno 
žago, sodnika gasilsko športnih disciplin in tečaj za višjega gasilca. Izvedla so se osnovna in  obnovitvena 
usposabljanja za prve posredovalce, ki se morajo izvajati vsako leto.  

V PGD se operativci redno in tedensko srečujejo, prav tako se vsako soboto preverjajo radijske zveze in vsako prvo 
soboto v mesecu delovanje siren javnega sistema alarmiranja. 
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ŠTEVILO TEČAJNIKOV PGD V MOV V LETU 201� 

Naziv tečaja / specialnosti 
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NOSILEC IZOLIRNEGA DIHALNEGA APARATA 3  1   2  � 
NOSILEC IDA  OBNOVITVENO 2  3 1    � 

TEHNIČNO REŠEVANJE (TRE) 1  3 2  3 1 10 

TRE OBNOVITVENI 4   2    � 

GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV  MODUL A 2 4  2  2  10 

GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV MODUL B 1 1 1     � 

GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV MODUL C 3 2  1  1  1 � 

NEVARNE SNOVI 
  2 1     � 

NEVARNE SNOVI OBNOVITVENO         0 

MOTORNA ŽAGA  3       � 

DELO S HELIKOPTERJEM 4       1 � 

DELO S HELIKOPTERJEM OBNOVITVENO         0 

GAŠENJE V NARAVI 3   1     � 

VODJA ČOLNA    1     1 

INFORMATIKA  1 1      2 

INŠTRUKTOR 1        1 

PREVENTIVEC 1        1 

SODNIK GASILSKO ŠPORTNIH DISCIPLIN 3   1   2 1 � 

TESTIRANJE SODNIKOV 3     1   � 

PRVI POSREDOVALCI IN OBNOVITVENI 30 9 17 15  11 14 10 10� 

INTERVETNO DELO NA STREHI 2 2 2 2 2 2 2 1� 

VARNA VOŽNJA AMZS C KATEGORIJA 2 2 2 2  2 2 2 1� 

REPEVANJE IZ VIŠIN IN GLOBIN 1     1   2 

GASILEC PRIPRAVNIK 3 2 6 2  5   1� 

TEČAJ VIŠJI GASILEC 9 4 5 1  7   2� 

OSTALO 53   7  9 5 15 �� 

SKUPAJ: 1�1 �0 �� �1  �� �2 �� ��� 
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GASILCI KOT PRVI POSREDOVALCI V 2018 
 

Avtomatski eksterni defibrilator (v nadaljevanju AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj 
srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Naprave so 
izdelane tako, da jih po zagotovilih proizvajalcev lahko učinkovito uporabljajo tudi laiki. Ugotavljamo, da je na območju 
občine nameščeno določeno število AED, ki pa so v praksi zelo redko uporabljeni in torej ostajajo neizkoriščeni tudi v 
primerih, ko bi njihova uporaba lahko rešila človeško življenje. Zato so se porodile ideje (pri gasilcih in reševalcih), da 
bi se lahko brez večjih stroškov s sistemsko ureditvijo področja učinkovite uporabe AED rešili marsikatero človeško 
življenje na območju Mestne občine Velenje, predvsem na območjih, ki so geografsko bolj oddaljena od lokacij službe 
NMP ZD Velenje. 

V MOV smo se zato v 2017 na pobudo Zdravstvenega doma Velenje odločili, da se izvede projekt prvih posredovalcev 
na celotnem območju občine. V projekt smo povabili vsa PGD v MOV, ki so se na vabilo pozitivno odzvala. V tem 
sistemu se v primeru nenadnega srčnega zastoja, večje krvavitve ali hujše zapore dihalnih poti, poleg reševalcev 
Zdravstvenega doma Velenje, aktivirajo tudi gasilci. To pomeni, da gredo v takem primeru poleg reševalnega vozila z 
ekipo, na pomoč tudi gasilci.  

Za potrebe projekta se je pripravil ustrezen dokument, v katerem so bile podane smernice, način in časovnica 
izvajanja projekta ter finančna konstrukcija. Na MOV so se zagotovila sredstva, zato se je pričelo z usposabljanjem 
prvih posredovalcev.  

Gasilce smo za ta namen usposobili in dodatno opremili. Na usposabljanjih se je v 2017 in v začetku 2018  usposobilo 
že 120 gasilk in gasilcev MOV. Za potrebe posredovanja smo kupili posebno opremo in sicer avtomatske zunanje 
defibrilatorje (montirani so na gasilskih domovih), torbe z opremo za prvo pomoč in brezrokavnike z napisom prvi 
posredovalec. 

Za pričetek dejanskega izvajanja aktiviranja teh ekip pa smo pripravili Dogovor o aktiviranju enot za zaščito, reševanje 
in pomoč z območja Mestne občine Velenje z namenom reševanja življenj z uporabo avtomatskega eksternega 
defibrilatorja. Dogovor so podpisala vsa PGD, GZ, ZD Velenje, MOV in URSZR Izpostava Celje. Z dogovorom smo 
določili vse podrobnosti. S konkretnim izvajanjem smo pričeli 19. februarja 2018. Od takrat dalje so prvi posredovalci 
bili aktivirani s strani ZD Velenje vsakič, ko so sumili na srčni zastoj ali hujšo krvavitev. 

Teh posredovanj je bilo do sedaj 18 in sicer po posameznem PGD: 

Velenje: 3 

Šalek: 2 

Škale: 3 

Pesje: 1 

Šentilj: 1 

Bevče: 2 

Vinska Gora: 6 

Gasilci morajo redno obnavljati znanje na letnih obnovitvenih tečajih. Ti se že izvajajo, v letu 2018 je svoje znanje 
obnovilo že 50 gasilk in gasilcev. 
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DELO Z GASILSKO MLADINO V LETU 201� 
 

Delo z mladino je organizirano znotraj Gasilske zveze Šaleške doline in je osnova za razvoj gasilskih organizacij na 
splošno. Število aktivnosti na letni ravni je visoko, saj so v letnem poročilu zabeležili ogromno aktivnosti. Tudi gasilci 
naše občine se redno udeležujejo teh aktivnosti saj delajo z mladimi odlično. Delo z mladimi poteka v starostnih 
kategorijah, kjer so pionirji  stari od 7 do 11 let, mladinci od 11 do 16 let in pripravniki od 16 do 18 let. Kratek pregled 
aktivnosti: 

- pokalno tekmovanje gasilske regije – 4 tekmovanja: (6 društev iz MOV s 53 ekipami) 

- orientacija gasilske mladine (7 društev iz MOV s 31 ekipami), 

- kviz gasilske mladine (6 društev iz MOV z 25 ekipami ), 

- letovanje v Savudriji (1 društvo iz MOV s 21 mladimi), 

- srebrna in bronasta preventivna značka za mlade (7 društev iz MOV z 48 mladimi), 

- novoletna gledališka predstava (7 društev iz MOV s 75 mladimi), 

 
V pomladanskem času so bili za sodnike in mentorje izvedeni strokovni posveti, potem pa so vsa društva sodelovala 
na gasilskih tekmovanjih, največ na tekmovanju zveze ter na pokalnem tekmovanju SŠ regije. Tekmovanje mladine 
GZ Šaleške doline je privabilo kar 19 ekip iz naše občine.  
 
 Program dela - seznam realiziranih aktivnosti MK GZ ŠD v letu 2018 

Aktivnosti MK GZ ŠD v letu 2018 Datum Organizator Kraj izvajanja 

Posvet mentorjev mladine 19. in 20.1.2018 GZS Zreče 

Kviz mladine GZ ŠD 17.2.2018 PGD Velenje Velenje 

25. Zbor mladih 15.3.2018 MK GZ Šoštanj 

Kviz mladine SŠR 10.3.2018 GZ ŠD Velenje 

Kviz mladine GZS 17.3.2018 GZS Trbovlje 

Tekmovanje pionirjev za pokal KS 
Topolšica 

5.5.2018 PGD Topolšica Topolšica 

XXV. Tekmovanje za Pokal mesta 
Velenje 

19.5.2018 PGD Velenje Velenje 

Orientacija mladine GZ ŠD 2.6.2018 PGD Škale Škale 

Memor. tekmovanje Tine, Kristine in 
Matica 

3.6.2018 PGD Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 

Pokalno tekmovanje SŠR - 1. tekma 9.6.2018 GZ Prebold Latkova vas 

Gasilsko mladinsko tekmovanje GZ 
ŠD in 2. pokalna tekma 

16.6.2018 GZ ŠD Velenje (pri Jakcu) 

Letovanje mladine 30.6.2018 GZ ŠD Savudrija 

Orientacija mladine SŠR 2.9.2018 GZ Prebold Latkova vas 

Pokalno tekmovanje SŠR - 3. tekma 8.9.2018 GZ ZSD Mozirje/Nazarje 
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Orientacija mladine GZS 15.9.2018 GZS Moravče 

Pokalno tekmovanje SŠR - 4. tekma 16.9.2018 GZ Žalec Polzela 

Tekmovanje za Zlato piko 29.9.2018 GZ ŠD Velenje (Pikin festival) 

Državno gasilsko tekmovanje 22.9.2018 GZS Gornji Grad 

Tečaj za preventivno bronasto značko 16.-18.11.2018 MK GZ Šalek 

Tečaj za preventivno srebrno značko 23.-25.11.2018 MK GZ Šoštanj 

Novoletna gledališka predstava za 
pionirje 

9.12.2018 MK GZ Topolšica 

 
 
 
Na državni kviz so se uvrstili pripravniki PGD Velenje, ki so na regijskem nivoju zmagali. Nekaj  uspeha so imele ekipe 
naših društev na regijski orientaciji, kjer so dosegli naslednje odlične uvrstitve: pripravnice Velenje 1. in pripravnice 
PGD Škale 2. mesto ter pripravniki Velenje 3. mesto.  
 
Naj pri delu z mladimi omenimo še organizacijo tekmovanj, kjer PGD Velenje vsako leto organizira pionirsko 
tekmovanje za pokal mesta Velenje, GZ pa pionirsko tekmovanje za Zlato Piko. Naša mladina je bila prisotna tudi na 
Pikinem festivalu, kjer so predstavili svoje delo na posebni stojnici in sodelovali pri aktivnostih Izpostave URSZR Celje. 
 
 

OSTALE KOMISIJE 

Članice/gasilke so se udeležile vseh aktivnosti na nivoju gasilske zveze in gasilske regije, med drugim posveta članic 
Savinjskošaleške regije, posveta Celjske in Savinjskošaleške regije, ter posveta članic GZS. Izvedenih je bilo precej 
ostalih aktivnosti ter v decembru že 33. tradicionalno novoletno srečanje članic, tudi tokrat skupaj z veterani v Vinski 
Gori.  
O aktivnosti gasilk nam govorijo podatki, da se vključujejo v vodstvene funkcije v prostovoljnih gasilskih društvih in 
gasilskih zvezah, vključene so tudi v delo upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Na področju izobraževanja se 
udeležujejo tečajev za pridobitev činov in specialnosti. Čeprav se ugotavlja, da jih je v operativi manj, se tudi v naši 
občini vse več gasilk udeležuje intervencij, v lanskem letu tudi v sistemu prvih posredovalcev. 

Dela se seveda tudi z veterani, ki so sodelovali na pokalnem tekmovanju za pokal GZS, sodelovali so na tekmovanju 
starih ročnih in motornih brizgaln, izvedli so srečanje veteranov s športnimi igrami. Za konec leta pa so organizirali 
novoletno srečanje vseh veteranov GZ Šaleške doline skupaj s članicami. Gasilski veterani so s svojim neumornim in 
nesebičnim prostovoljnim delom ustvarjali našo organizacijo. Zato se skrbi, da bodo imeli tudi v bodoče svoje mesto v 
organizaciji, kar se dosega preko številnih aktivnosti, tudi na družabnem ali športnem področju. 
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FINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME ZA VSA PGD MOV 

V letu 2018 smo nadaljevali z nakupom skupne specialne opreme za uporabo na celotnem območju občine. Kupila se 
je prikolica za reševanje iz plitkih ruševin ob potresih ali eksplozijah za PGD Vinska Gora ter tudi vsa potrebna oprema 
za to prikolico, v skladu s standardi Združenih narodov. Kupila sta se dva kompleta orodja za delo dveh skupin 15 
gasilcev. Del sredstev se je namenilo tudi za nakup hitro sestavljivih paviljonov, ki se lahko uporabljajo ob večjih 
intervencijah ali drugih dogodkih, lani so te paviljone prejeli PGD Velenje, Bevče, Pesje in Vinska Gora. Preostala 
finančna sredstva za opremo v 2018 pa smo enakomerno razdelili med vseh 7 PGD. Skupaj smo za nabavo različne 
opreme namenili 31.359,00 €. 

Višina sredstev na PGD je bila določena glede na kategorijo PGD, vrsto opreme in višino sredstev MOV namenjenih 
za to: 

PGD Bevče 2.223,22 € sofinanciranje nakupa opreme in paviljon 

PGD Šentilj 1.411,92 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Škale 2.164,95 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Šalek 2.164,95  sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Pesje 6.975,25 € sofinanciranje nakupa opreme in opreme za prikolico ter paviljon 

PGD Vinska Gora 6.976,24 € sofinanciranje nakupa opreme in prikolice z opremo za potrese ter paviljon 

PGD Velenje 6.082,47 € sofinanciranje nakupa opreme in paviljon 

Dodatno smo namenili sredstva za nakup osebnih svetilk za operativne gasilce vseh PGD, za katere smo namenili 
3.360,00 €. 

 

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO GASILSKIH VOZIL 

V letu 2018 je bilo za sofinanciranje vzdrževanja in popravila gasilskih vozil iz sredstev proračuna namenjenih 
18.168,40 €: 

PGD Velenje 15.189,00 € za izredni desetletni servis avto lestve ALK 37, 

PGD Velenje 979,40 € za redni servis gasilskega vozila GVC 16/25, 

PGD Pesje 2.000,00 € za popravilo gasilskega vozila GVC 16/25, 

PGD Velenje 500,00 € za popravilo gasilskega vozila TRV-2D. 

 

NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL 

V letu 2018 se je izvedlo sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 za potrebe PGD Vinska 
Gora. MOV je sofinancirala nakup  v višini 35.000,00 €.  

 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

V letu 2018 je bilo za sofinanciranje zdravniških pregledov za operativne gasilce namenjenih 4.569,86 €. Višina 
sredstev na PGD je bila določena glede na kategorijo PGD in višino sredstev MOV namenjenih za to: 

PGD Bevče 421,35  sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Šentilj 421,35 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Škale 387,00 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Šalek 475,00 € sofinanciranje zdravniških pregledov 
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PGD Pesje 646,07 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Vinska Gora 646,07 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Velenje 1.573,02 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

Zdravniški pregledi se izvajajo za vse operativne gasilce in sicer za nezahtevno delo vsakih pet let, za zahtevno delo 
(kot so uporaba dihalnih aparatov, delo na lestvi….) pa vsake tri leta.  

 

VZDRŽEVANJE IN ADAPTACIJE GASILSKIH DOMOV 

V 2018 smo financirali nakup notranje opreme za PGD Bevče (sestavljive mize za potrebe tečajev in nastanitve oseb) 
v višini 1.826,95 €. 

Prav tako smo sofinancirali postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za gasilski dom PGD Šentilj, za kar smo v 
2018 namenili 4.000,00 €. Za obnovo garaž gasilskega doma PGD Škale smo namenili 2.500,00 €, za adaptacijo 
dvorane gasilskega doma PGD Vinska Gora pa 8.000,00 €. Manjši znesek, to je 305,00 €, je bil namenjen za pripravo 
arhiva Gasilske zveze. Ob tem naj omenimo, da vsem tem zneskom gasilci dodajo še svojo udeležbo in največkrat 
tudi lastno delo. 

Skupaj smo za gasilske domove v 2018 namenili 16.631,95 €. 

 

OSTALO 

Ponovno smo na dodatno usposabljanje poslali voznike gasilskih vozil C kategorije (osnovni in nadaljevalni tečaj 
AMZS Vransko), za kar smo namenili 2.282,40 €.  

Prvič smo na specialno usposabljanje za interventno delo na strehi poslali 14 operativcev iz vseh PGD v MOV za kar 
smo namenili 1.503,04 €.  

Za potrebe usposabljanje se je kupila lutka za oživljanje in šolski AED, za kar smo namenili 701.50  €. 

V letu 2018 smo podprli gasilske projekte znotraj razpisa za sofinanciranje projektov gasilskih organizacij v letu 2018. 
Stroški objave razpisa v uradnem listu so znašali 299,44 €. Sredstva so pridobili naslednji projekti:  

PGD Vinska Gora je prejelo 413,00 € za projekt izvedbe prevzema novega vozila, 

PGD Vinska Gora je prejelo 594,72 € za projekt izvedbe svečane seje ob 90 letnici PGD, 

PGD Velenje je prejelo 561,68 € za projekt tekmovanja pionirjev za pokal mesta Velenje, 

PGD Velenje je prejelo 586,88 € za projekt praznovanja 120 letnice in izvedbe veselice, 

PGD Pesje je prejelo 479,08 € za projekt tekmovanja za pokal KS Pesje, 

PGD Bevče je prejelo 561,68 € za projekt gasilskega tekmovanja, 

PGD Šalek je prejelo 495,60 € za projekt izvedbe tekmovanja starejših gasilcev za memorial Rafaela Gorška, 

GZ Šaleške doline je prejelo  494,10 € za projekt novoletnih srečanj gasilk in veteranov Gasilske zveze, 

GZ Šaleške doline je prejelo 446,04 € za projekt izvedbe pionirskega tekmovanja za Pokal Zlate Pike. 

 

PRVI POSREDOVALCI 

Za izvajanje sistema prvih posredovalcev v letu 2018 smo namenili skupaj 13.446,88 €: 

za nakup dodatnega AED z omarico, torbico in rezervnimi elektrodami 1.598,81 €, 

za nakup dihalnih mask in rezervne tlačne posode za kisik ter majic 348,07 €, 

za usposabljanje prvih posredovalcev (po posameznih PGD), skupaj 11.500,00 €. 
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FINANČNA SREDSTVA ZA JAVNO GASILSKO SLUŽBO V 2018 
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GASILSKA SLUŽBA          

Dvanajstine �2.0��,00 10.1��,00 �.�0�,00 10.�2�,00 �.���,00 �.020,00 �.�2�,00 �.0�0,00 ��.0�2,00 

Plače poklicnim 
gasilcem, javni in 
strokovni delavki 

�0�.���,��       �.���,2� �10.���,2� 

Zdravniški pregledi 
gasilcev 1.���,02 ���,00 ���,00 ���,0� ���,0� �21,�� �21,��  �.���,�� 

Zavarovanje 
odgovornosti 

operativcev preko GZ 
ŠD 

       2.��0,�1 2.��0,�1 

Šolski AED in lutka - 
Javno naročilo         �01,�0 

Refundacije - Razna 
podjetja         �.���,�� 

Varna vožnja - Javno 
naročilo         2.2�2,�0 

Tečaj interventno delo 
na strehi - Javna 

naročila 
        1.�0�,0� 

Gasilska oprema  �.0�2,�� 2.1��,�� 2.1��,�� �.���,2� �.���,2� 1.�11,�2 �.���,22  �1.���,00 

Sofinanciranje 
vzdrževanja gasilskih 

vozil 
1�.���,�0    2.000,00    1�.���,�0 

Gasilski domovi  2.�00,00  �.000,00  �.000,00 1.�2�,�� �0�,00 1�.��1,�� 

Nakup gasilskih vozil    ��.000,00     ��.000,00 

SKUPAJ GASILSKA 
SLUŽBA: ��0.�2�,�� 1�.22�,�� 12.1��,�� �1.���,�1 1�.���,�2 12.���,2� 1�.���,�2 1�.�22,�� �2�.�21,�� 

OSTALO          

Prireditve in tekmovanja 1.1��,��  ���,�0 1.00�,�2 ���,0�  ��1,�� ��0,1� �.��2,�� 

Objava razpisa - Javno 
naročilo         2��,�� 

Prvi posredovalci - 
Izvedba projekta         1�.���,�� 

SKUPAJ GASILSKA 
SLUŽBA IN OSTALO: ��1.���,�� 1�.22�,�� 12.���,�� �2.���,0� 1�.���,�0 12.���,2� 1�.�21,20 1�.��2,�1 ��2.000,�� 
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V Mestni občini Velenje se za kvalitetno in pravočasno delo v letu 2018 zahvaljujemo vsem gasilcem (prostovoljnim in 
poklicnim) v občini, še dodatno pa vsem tistim, ki so se odločili vključiti v sistem prvih posredovalcev in tudi na ta način 
rešujejo življenja. Vsem se zahvaljujemo za ves trud in delo, ki ga vlagajo v to dejavnost in njen razvoj. Uprava Mestne 
občine Velenje to ceni in si bo tudi v bodoče prizadevala, da v zahvalo za vso vloženo delo gasilcev pripomore, da 
bodo gasilci dobili svoje mesto v naši zakonodaji in da se bo primerno uredil njihov status ter da bodo gasilci primerno 
opremljeni in usposobljeni s poudarkom na njihovi varnosti. 

 

Z gasilskim pozdravom  NA POMOČ. 
 

Številka: 820-03-0002/2018 
Datum: 4. 1. 2019        

 

Pripravil:         Vodja urada za razvoj in investicije 
Andrej RUPREHT, l.r.                   Alenka REDNJAK dipl.ekon.(UN), l.r.  
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POROČILO 

O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH 
ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH JE 

MESTNA OBČINA VELENJE V LETU 201� SOFINANCIRALA IZ PRORAČUNA 

Zakon o lokalni samoupravi v poglavju o nalogah občine v 21. členu opredeljuje, da občina pospešuje vzgojno 
izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju. S tem je dovoljena 
poraba proračunskih sredstev za sofinanciranje različnih društev, tudi veteranskih, častniških in gasilskih. Zaradi 
lažjega in preglednejšega sofinanciranja teh aktivnosti smo v letu 2012 sprejeli Pravilnik o sofinanciranju letnih 
programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 20/2012). Z njim smo določili natančen postopek dodeljevanja sredstev prejemnikom, 
seveda v skladu s postopki, določenimi v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ki v posebnem poglavju 
Postopek za dodelitev sredstev v členih od 217 do 231, natančno določa vsa opravila za dodelitev sredstev. 
Opredeljuje imenovanje komisije, pripravo razpisa in razpisne dokumentacije, roke za prijavo na razpis, način 
odpiranja vlog in vrednotenje le-teh glede na sprejeta merila, pripravo pogodbe in možnost pritožbe.  

Na tak način smo do 2016 leta sofinancirali letne programe veteranskih in častniških organizacij ter po en gasilski 
projekt na gasilsko organizacijo. Kasneje smo glede na izkušnje in spremenjene razmere spremenili pravilnik in lahko 
po novem sofinanciramo dodaten projekt posamezne gasilske organizacije. Razpisno področje 1 so bili letni programi 
veteranskih in častniških organizacij, razpisno področje 2 pa projekti gasilskih organizacij. 
 

Na razpisno področje 1, letni programi veteranskih in častniških organizacij, za katerega je bilo predvidenih 7.000,00 
EUR sredstev, so prispele 3 vloge: 

- Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje, 
- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje, 
- Območno združenje slovenskih častnikov Velenje. 

 

Na razpisno področje 2, letni projekti gasilskih organizacij (vsaka organizacija največ dve vlogi), za katerega je bilo 
predvidenih 4.000,00 EUR sredstev, je prispelo 8 vlog: 

- Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, 
- Gasilska zveza šaleške doline (2 vlogi), 
- Prostovoljno gasilsko društvo Bevče, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Pesje, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Šalek, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora (2 vlogi). 

 
Komisija je ugotovila, da je pravočasno do 6. 3. 2018 do 10. ure prispelo 11 vlog. 8 vlog je bilo popolnih, vloge 
Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje, Območnega združenja slovenskih častnikov Velenje in Gasilske 
zveze Šaleške doline pa nepopolne. Pri vlogi Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje je manjkalo finančno 
poročilo, pri vlogi Območnega združenja slovenskih častnikov Velenje so manjkali datumi prireditev in pri obeh vlogah 
Gasilske zveze Šaleške doline je manjkal konkreten opis projekta. Komisija je ugotovila, da so vsi svoje vloge dopolnili 
do ocenjevanja, ki je bilo izvedeno dne 21. 3. 2018 ob 14:00. uri v prostorih Urada za razvoj in investicije, Titov trg 1, 
Velenje. 
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Komisija je ocenila vse vloge in sicer glede na točkovnik: 

 

Vlagatelj letnega programa 
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PVD SEVER 12/27 3/10 5/5 10/10 30/52 

OZVVS VELENJE  12/27 10/10 5/5 10/10 37/52 

OZSČ VELENJE 12/27 10/10 5/5 5/10 32/52 

 
   

SKUPAJ 
VSEH 
TOČK 

99 

 

IZRAČUN: 7000/SKUPNO ŠTEVILO TOČK = VREDNOST 1 TOČKE – 7000/99=70,70 

1 TOČKA= �0,�0 

Vlagatelj letnega programa Število točk Izračunan znesek 

PVD SEVER 30 2.121,00 

OZVVS VELENJE  37 2.615,90 

OZSČ VELENJE 32 2.262,40 

 SKUPAJ: �.���,�0 

 

Vlagatelj projekta 

Vs
eb

in
a 

pr
oj

ek
ta

 

Št
ev

ilo
 č

la
no

v 

So
de

lo
va

nj
e 

v 
ak

ci
ja

h 
M

O
V 

D
el

ež
 la

st
ni

h 
sr

ed
st

ev
 

Po
m

en
 p

ro
je

kt
a 

za
 m

la
di

no
 

Po
m

en
 p

ro
je

kt
a 

za
 s

ta
re

jš
e 

SK
U

PA
J 

PGD Vinska Gora 1 12/15 6/10 3/5 10/10 0/10 5/10 36/50 

PGD Vinska Gora 2 6/15 6/10 3/5 10/10 0/10 0/10 25/50 

GZ Šaleške doline 1 6/15 3/10 3/5 5/10 10/10 0/10 27/50 

GZ Šaleške doline 2 6/15 3/10 3/5 10/10 0/10 5/10 27/50 
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PGD Velenje  6/15 10/10 3/5 5/10 10/10 0/10 34/50 

PGD Bevče 6/15 10/10 3/5 10/10 0/10 5/10 34/50 

PGD Pesje 6/15 10/10 3/5 10/10 0/10 0/10 29/50 

PGD Šalek 6/15 6/10 3/5 5/10 0/10 10/10 30/50 
 

     
SKUPAJ 

VSEH 
TOČK 

242 

 

IZRAČUN: 4000/SKUPNO ŠTEVILO TOČK = VREDNOST 1 TOČKE - 4000/242 = 16,52 

1 TOČKA= 1�,�2 

Vlagatelj gasilskega projekta Število točk Izračunan znesek 

PGD Vinska Gora 1 36 594,72 

PGD Vinska Gora 2 25 413,00 

GZ Šaleške doline 1 27 446,04 

GZ Šaleške doline 2 27 446,04 

PGD Velenje  34 561,68 

PGD Bevče 34 561,68 

PGD Pesje 29 479,08 

PGD Šalek 30 495,60 

 SKUPAJ: ����,�� 

 

Komisija je predlagala naslednje prejemnike sredstev:  

 

Za razpisno področje 1: 

1. Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje je doseglo �0 točk – 2.121,00 EUR za letni 
program društva. 

2. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje je doseglo �� točk – 2.�1�,�0 EUR za letni 
program združenja. 

3. Območno združenje slovenskih častnikov Velenje je doseglo �2 točk - 2.2�2,�0 EUR za letni program 
združenja. 

 

 



        15. januar 2019GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran ��  / Številka 1

1. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

   

Za razpisno področje 2; 

1. Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora je doseglo 36 točk – ���,�2 EUR za projekt izvedbe svečane 
seje ob 90 letnici delovanja. 

2. Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora je doseglo 25 točk – �1�,00 EUR za projekt izvedbe 
prevzema novega gasilskega vozila. 

�. Gasilska zveza Šaleške doline je dosegla 27 točk – ���,0� EUR za projekt izvedbe pionirskega tekmovanja 
za Pokal Zlate Pike. 

�. Gasilska zveza Šaleške doline je dosegla 27 točk – ���,0� EUR za projekt novoletnih srečanj gasilk in 
veteranov Gasilske zveze. 

5. Prostovoljno gasilsko društvo Velenje je doseglo 34 točk – ��1,�� EUR za projekt tekmovanja pionirjev 
za pokal mesta Velenje. 

6. Prostovoljno gasilsko društvo Bevče je doseglo 34 točk – ��1,�� EUR za projekt izvedbe memorialnega 
tekmovanja in tekmovanja za pokal KS. 

7. Prostovoljno gasilsko društvo Pesje je doseglo 29 točk – ���,0� EUR za projekt izvedbe tekmovanja za 
pokal KS. 

8. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek je doseglo 30 točk – ���,�0 EUR za projekt izvedbe tekmovanja 
starejših gasilcev za memorial Rafaela Gorška. 

 

Prijaviteljem so bili izdani sklepi, po končanem postopku pa so bile z njimi sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Med 
letom so prejemniki sredstev za gasilske projekte po izvedenih projektih pošiljali poročila o izvedbi projektov, ki so bila 
osnova za izplačilo. Projekti so bili izvedeni v celoti.  Prejemniki sredstev za letne programe pa bodo poročila poslali v 
začetku leta 2019.  

 

Številka  403-04-0058/2018 
Datum:   8. 1. 2019 

 

Pripravil: 
Andrej RUPREHT, l.r.   

 
        Vodja urada za razvoj in investicije 

                   Alenka REDNJAK dipl.ekon.(UN), l.r.  
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Predlagatelj: ŽUPAN                    Faza: PREDLOG 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016- 
uradno prečiščeno besedilo) in 42. ter 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
3/2016-uradno prečiščeno besedilo in 7/2017) na _____ seji dne_______sprejel  

 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
Sveta Mestne občine Velenje v letu 201� 

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2019 je naslednji: 
 

2. SEJA –  2�. januar 201�: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo KMVVI predlog 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu KMVVI predlog 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja KMVVI predlog 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic 
najemnikov stanovanj KMVVI predlog 
Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za 
socialno delo Savinjsko-Šaleška KMVVI predlog 
Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne 
občine Velenje župan predlog 
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč k 
družini na domu v Mestni občini Velenje  župan predlog 
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje župan predlog 
Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 950 
1094/4 župan predlog 
Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 950 
1094/26 župan predlog 
Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra 967 
442/4 župan predlog 
Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške 
doline v letu 2019 župan predlog 
Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske 
objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019 župan predlog 
Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za 
obdobje 2018-2021 župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu 
Vinska gora 2 župan osnutek 

Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja 
starejših v MOV za leto 2018     
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV v letu 
2018     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v MO Velenje za leto 2018     
Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega 
razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječa 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018     
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Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in 
projektov na področju turizma v MOV za leto 2018     
Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva v Mestni 
občini Velenje za leto 2018     
Poročilo o izvedbi počitniškega dela mestne občine Velenje "Čisto 
moje Velenje 2018"     
Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni 
občini Velenje za leto 2018     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov 
veteranskih in častniških organizacij ter projektov 
gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina 
Velenje v letu 2018 sofinancirala iz proračuna     
Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje 
za leto 2018     

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2019 župan predlog 
 

�. SEJA – �. april 201�:  

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
Velenje KMVVI predlog 
Sklep o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z mejami zemljiških 
parcel župan predlog 
Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječa stanovanjske 
objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019 župan predlog 
Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti 
Mestne občine Velenje župan predlog 

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 
2018 župan predlog 

Spremembe in dopolnitve Statuta MOV  župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu 
Vinska gora 2 župan predlog 
Akcijski načrt za enakost spolov v MOV  župan predlog 
Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v 
najem župan predlog 
Pravilnik o oddajanju parkirnih mest v garažah v najem župan predlog 
Spremembe in dopolnitve Statuta MOV  župan osnutek 

Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2019 župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ureditvenega načrta za 
centralne predele mesta Velenje župan osnutek 

Odlok o pokopališkem redu župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni 
občini Velenje župan osnutek 
Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2018     
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali 
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto 
2018 

    

Letno poročilo pomoč na domu za leto 2018     
Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2018 - povzetek     
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 
2018     

Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za 
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2018     
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Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2018     
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za 
leto 2018     

Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2018     
Poročilo o delu  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
MOV za leto 2018     

Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2018     
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV 
za leto 2018     

Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2018     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2018     

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih 
projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2018     

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih 
za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v 
Mestni občini Velenje za leto 2018 

    

Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega 
mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza 
učencev v MO Velenje od 1.9.2017 do 31.8.2018 

    

Poročilo o poslovanju modrih con v letu 2018     
Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 
2018     

Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, 
Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018     

Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 
2017/2018     

Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje v 
šolskem letu 2017/2018     

Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz 
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 

    

 
 

�. SEJA – 18. junij 201�: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019 Komisija za priznanja predlog 
Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje proračunskega 
štipendijskega sklada Mestne občine Velenje. KMVVI predlog 
Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna 
Velenje KMVVI predlog 
Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 
31.12.2018 župan predlog 

Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2019/20 župan predlog 
Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2019/20 župan predlog 

Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu 
Velenje za šolski leti  2019/20 in 2020/21 župan predlog 

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019 župan predlog 
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Sklep o sprejemu poslovnega načrta 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 2019 župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti MOV s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem 
in zakup  župan  predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih 
prostorov v najem  župan  predlog 
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni 
občini Velenje župan  predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ureditvenega načrta za 
centralne predele mesta Velenje župan predlog 
Odlok o pokopališkem redu župan  predlog  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni 
občini Velenje župan predlog 
Spremembe in dopolnitve Statuta MOV  župan predlog 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu MOV župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti MOV s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem 
in zakup  župan  osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih 
prostorov v najem  župan  osnutek 
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni 
občini Velenje župan  osnutek 
Onesnaževala v zraku - rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v 
letu 2018      

Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2018     
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2018     
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2018     
Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2018     
Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2018     
Letno poročilo Rdečega križa Območnega združenja Velenje za leto 
2018     

Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2018     
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2018     
Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2018     
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine 
Velenje za leto 2018 

    

Poročilo o izvajanju 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 2018 

    

 
 

�. SEJA – 12. november 201�: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana 
Športno rekreacijski zavod KMVVI predlog 

Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško KMVVI predlog 

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu MOV župan predlog 
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje za leto 2019 župan predlog 

Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MOV župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za 
območje Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje) 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti MOV s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem 
in zakup  župan  predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih 
prostorov v najem  župan  predlog 
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni 
občini Velenje župan  predlog 
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 župan osnutek 
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MOV župan osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za 
območje Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje) 

župan osnutek 

Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 
2018/2019     

Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje v 
šolskem letu 2018/2019     

Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje za leto 
2018     

 
 

�. SEJA – 17. december 2019: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 župan predlog 
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2020  župan predlog 
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MOV župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za 
območje Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje) 

župan predlog 

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2020 župan predlog 
 
 
PO POTREBI OZIROMA OSTALO: 

 spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov; 
 spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov; 
 razvojni programi posameznih področij; 
 pravilniki o finančnih intervencijah; 
 akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva; 
 spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta; 
 poročila Nadzornega odbora MOV; 
 sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju; 
 sklepi o prenehanju statusa javnega dobra; 
 spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 

2019;  
 spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje. 
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SEZNANITEV S:  
 Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. januarja 2018 do 30. junija 2019; 
 Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za leto 2018; 
 Poročila o izvrševanju posameznih projektov.  

II. 
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri zjutraj v sejni dvorani 
Mestne občine Velenje: 
 

Zap. št. Datum 

2. seja 29. januar 2019 

3. seja 9. april 2019 

4. seja 18. junij 2019 

5. seja 12. november 2019 

6. seja 17. december 2019 
 

III. 
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-01-0012/2019     
Datum:   
 
 

         Bojan KONTIČ, 
         župan  Mestne občine Velenje 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Pravna podlaga je navedena v 97. in 42. členu Poslovnika Sveta MO Velenje. Poslovnik pravi, da se seje sklicujejo 
praviloma po okvirnem programu dela in dogovora župana z vodji svetniških skupin.  
 
V okvirnem programu dela se upošteva program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za 
razpravo in odločanje v svetu.  
 
V okvirnem programu so upoštevani tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta.  
 
V Velenju, 4. januar 2019  
 
 
Pripravila:  
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.                             

mag. Iztok MORI, l.r. 
                                                       direktor občinske uprave  

 
ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016-uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta program sprejme. 
 
 
 

                                                                                       Bojan KONTIČ, l.r. 
                                                                                   župan Mestne občine Velenje 
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POROČILO 
o delu Sveta Mestne občine Velenje v letu 2018 

  
 
2�. seja, 21. december 2017 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 2�/201�, 22. 
december 2017) 

I. Sprejeti sklepi 
1. Sklep o spremembah Sklepa o razporeditvi poslovnega izida 
2. Sklep o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje 
3. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018 
4. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019 
 

II. Sprejeti odloki 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – 
zahod (Tehnološki park Velenje) 
2. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje 2018 
3. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje 2019 
 

III. Sprejet pravilnik in programi  
1. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje 
2. Letni program športa v MO Velenje za leto 2018 
3. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018 
4. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2018 
 
 
26. seja, 6. februar 2018 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 1/201�, 7. februar 2018) 
 

I. Sprejeti sklepi 
1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnih dogajanj v Premogovniku Velenje 
2. Sklep o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje 
 

II. Sprejeti pravilniki   
1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje 
2. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za 
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021 
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso 
predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje 
 
 
27. seja, 27. marec 2018 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. �/201�, 28. marec 2018) 
 

I. Sprejeti sklepi 
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu sveta 
2. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3577/2) 
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 854/17) 
4. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parceli 954 1306/6 in 1286/2) 
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1234/5) 
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parceli 957 1234/4, 1234/6) 
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/33) in v k. o. 
2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcel 2669 677/13 in 667) 
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2018 
9. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018 
10. Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v letu 2018 
11. Sklep o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-109 Mestno k kolesarsko omrežje – vzhod v Načrtu 
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2018-2021 
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12. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti MOV 
 

II. Sprejeta odloka 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje 
2. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 
 
 
2�. seja, �. maj 201� (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 8/201�, �. maj 201�) 
 

I. Sprejeti sklepi 
1. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta 
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno – pravne komisije Sveta Mestne občine Velenje 
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2018 
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19 
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19 
6. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah 
7. Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
8. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let 
9. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2018 
10. Sklep o sprejemu poslovnega načrta 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 2018 
 

II. Sprejeti odloki 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje 
3. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe 
energije z namenom energetske sanacije javnih objektov podružnična OŠ Plešivec in Bazen Velenje 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega 
pokopališča Šmartno v Velenju 
5. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje 
 
 
29. seja, 19. junij 2018 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 20/201�, 20. junij 2018) 
 

I. Sprejeti sklepi 
1. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje   
2. Sklep o imenovanju člana Statutarno–pravne komisije 
3. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje 
4. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017 
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne 
skupnosti Gorica 
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne 
skupnosti Podkraj 
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne 
skupnosti Plešivec 
8. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018 
9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2018 
10. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje   
 

II. Sprejeti odloki 
1. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje 
2. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska 
Gora« 
3. Odlok o štipendiranju v Mestni občini Velenje 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih 
šol v Mestni občini Velenje 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
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6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU-
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
9. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Velenje 
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II 
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v 
Velenju 
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s 
pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja 
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju 
 

III. Sprejet program  
1. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2019 
 
 
Konstitutivna seja, 4. december 2018 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 24/2018, �. 
december 2018) 
 

I. Sprejeti sklepi 
1. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta 
2. Sklep o ugotovitvi izvolitve župan 
3. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana 
sveta 
4. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
1. izredna seja, 18. december 2018 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 27/2018, 1�. 
december 2018) 
 

I. Sprejeti sklepi 
1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta 
2. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor 
3. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
4. Sklep o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb 
5. Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb 
6. Sklep o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe 
7. Sklep o imenovanju Statutarno – pravne komisije 
8. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja 
9. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije 
10. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj 
11. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
12. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
13. Sklep o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja 
14. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje 
 
Številka: 032-01-0012/2017 
Datum: 28. december 2018 
 
Pripravila:  
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.        
 
 

 
mag. Iztok Mori, l.r. 

direktor občinske uprave Mestne občine Velenje 
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1 SPLOŠNO 
Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let 
izbran koncesionar PUP Velenje d.d. 
V skladu z razpisom opravljamo naslednja dela: 

2 VZDRŽEVANJE CEST 

2.1 Redno vzdrževanje vseh kategoriziranih cest v MO Velenje, ki obsega: 
2.1.1 pregledniško službo; 
2.1.2 redno vzdrževanje prometnih površin; 
2.1.3 redno vzdrževanje bankin; 
2.1.4 redno vzdrževanje odvodnjavanja; 
2.1.5 redno vzdrževanje brežin; 
2.1.6 redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme; 
2.1.7 redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev; 
2.1.8 redno vzdrževanje vegetacije; 
2.1.9 zagotavljanje preglednosti;  
2.1.10 čiščenje cest; 
2.1.11 redno vzdrževanje cestnih objektov; 
2.1.12 nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil; 
2.1.13 intervencijske ukrepe; 
2.1.14 zimsko službo. 
Vrsta in minimalni obseg storitev javne službe sta določena z Odlokom o načinu opravljanja rednega 
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 06/2009) in s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest 
( Ur.l.RS 38/2016 ). 
Dodatne zahteve glede standarda teh storitev, ki odstopajo od minimalno predpisanih v zgoraj navedenem 
odloku, in podatki glede prednostnih razredov občinskih cest pri izvajanju zimske službe pa so: 

2.2 Dodatne zahteve koncendenta pri izvajanju rednega vzdrževanja 
2.2.1 Redno vzdrževanje prometnih površin se izvaja tako da: 

- ne sme priti do izmeta oz. izmeti niso dovoljeni, 
- splošne neravnosti, v kolikor predstavljajo nevarnost za promet, niso dovoljene, 
- provizorične krpe niso dovoljene, 
- krpanje asfaltne obloge (sistem »lopata«) pri sanaciji lokalnih poškodb ni dovoljeno. 

Poškodovani del cestišča je potrebno zarezati, izvesti izkop obstoječe voziščne konstrukcije in vgraditi novo, v 
ustrezni debelini in kvaliteti glede nosilnosti podlage in zmrzlinske odpornosti. 
2.2.2 Redno vzdrževanje prometne signalizacije 
Talna signalizacija se izvaja najmanj enkrat letno, talne označbe grbin za umirjanje prometa ter označbe v 
okolici šol in vrtcev pa dvakrat letno.  
2.2.3 Redno vzdrževanje vegetacije 
Košnja se izvaja najmanj enkrat letno, ob lokalnih cestah (LC) pa najmanj dvakrat letno.  
2.2.4 Čiščenje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin 
Čiščenje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin mora obsegati tudi odstranjevanje kadavrov in s 
predpisi skladno ravnanje. 
Javna snaga (pogosto pometanje cest in drugih prometnih površin v mestnem območju), ni zajeta v tej 
koncesiji! 
2.2.5 Intervencijski ukrepi 
Za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na občinskih javnih cestah in pri naravnih 
nesrečah je koncesionar dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine ter nemudoma odpraviti vzroke, 
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zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb občinske javne ceste 
ali večje materialne škode.  
Odzivni čas pa sme biti max. 30 minut do kraja intervencije. Za odzivni čas se šteje operativni odzivni čas. 
2.2.6 Zimska služba 
Določitev prednostnih razredov cest  
Prednostni razredi so določeni po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest, z nekaj izjemami. 
V III. prednostni razred sodijo vse lokalne ceste (LC), vse mestne zbirne ceste (LZ) ter naslednje ceste 
oziroma javne poti: 
Javne poti (JP): 950091 Špeh - Virbnik, 950111 Sv. Jožef – Tašler, 950261 Grabner – Bošnjak, 950321 
Povezava Lah, 950351 Nanojca – Zg. Lipje, 950401 Blažek – Cvikl, 950561 Gorica – Petrač, 950581 Pačnik – 
Vranjek, 950691 Podkraj – Kavče, 950771 Rdečnik – Špeh,  950791 Povezava Šiman, 950811 Sp. Kavče – Zg. 
Kavče. 
Mestne ceste (LK): 451511 Cesta ob gasilskem domu, 451671 Cesta v stari Šalek, 953511 Stari Šalek, 451771 
Vodnikova cesta, 451901 Cesta talcev ob železniški postaji, 453011 Kersnikova cesta spodnja, 453111 
Kersnikova cesta zgornja, 953321 Tavčarjeva cesta, 453691 Ulica Janka Ulriha. 
 
Vse ostale ceste sodijo v IV. prednostni razred. 
Prevoznost cest: Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah III. prednostnega razreda 
ne presega 12 cm, na ostalih pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme. 
Po končanem sneženju je potrebno sneg z vozišča odstraniti, če je višina snega 8 cm ali več. 
Čiščenje po koncu zimske službe: Po koncu zimskega obdobja je koncesionar dolžan ostanke posipnih 
materialov odstraniti tudi iz okolice cest, kjer je ta posipni material nanošen (njive, travniki, ipd.). 
 
 

� SEZNAM CEST 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC; najvišja kategorija cest) in javne 
poti (s skrajšano oznako JP; nižja kategorija cest). 
Lokalne ceste v mestu Velenje so razvrščene v naslednje podkategorije: 
- na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ); 
- na mestne ceste (s skrajšano oznako LK). 
Večina lokalnih cest in javnih poti poteka po periferiji mesta oz. se začne v mestu in poteka proti periferiji. 
Zbirne mestne ceste, mestne ceste in javne poti v mestu potekajo po mestu. 

�.1 Lokalne ceste 

Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
1. 408011 C695 Stanovšek - Podgorje CR II-425 2.504 
2. 410121 C410111 S.obvoz . - Velunja - S.Grad. C410103 752 
3. 450011 G I-4 Zg. Črnova - Sp. Črnova CGI-4 5.014 
4. 450012 C450011 Krak Zg. črnova - Sp. Črnova CGI-4 30 
5. 450021 G I-4 Vinska Gora - Prelska - Lokovina CR II-429 2.543 
6. 450031 CR II-429 Potočnik - Prelska C450021 1.893 
7. 450041 CR II-429 Dobrna - Janškovo selo - VG C450021 4.681 
8. 450051 CG I-4 Paka - Lopatnik - Lipje C450041 6.716 
9. 450061 CG I-4 Gorica - Bevče CG I-4 3.082 

10. 450071 C450041 Sp.Lipje - Šalek C450061 4.655 
11. 450081 CG I-4 Paka - Loke - Vraček - Dobrna CR II-429 5.277 
12. 450091 CG I-4 Paka - Paški Kozjak - Gornji 

Dolič 
CR II-431 6.313 

13. 450101 CRIII-696 Škale - Hrastovec - Šk. Cirkovce C261011 4.515 
14. 450111 C450132 Konovo - Šenbric - Šm. Cirkovce C450101 4.238 
15. 450121 CRIII-696 Sopota - Plešivec CRIII-696 4.331 
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16. 450131 CG I-4 Konovska - Škalska cesta C450131 183 
17. 450132 C450131 Konovska - Škalska cesta CRIII-696 2.594 
18. 450141 CR II-425 Staro Velenje - Podkraj C490501 3.111 
19. 450151 CRIII-694 Zg. Kavče - Sp. Kavče CRIII-694 2.007 
20. 450161 CG I-4 Podkraj - Arnače CRIII-694 2.425 
21. 450171 C450011 Zg. Črnova - Arnače C450161 2.255 
22. 450181 CRIII-694 Zg. Laze - Sp. Laze C450171 2.606 
23. 450191 CR II-425 Klasirnica - Jezero 450191 1.899 
24. 450192 CR II-425 Klasirnica - Jezero 450191 78 
25. 450193 C450191 Klasirnica - Jezero CRIII-696 1.034 
26. --- 

 
C450191 Kinološko društvo C450191 125 

27. 490501 C490331 Andraž - Podkraj pri Velenju C408011 2.943 

SKUPAJ LC 77.804 

�.2 Zbirne mestne ceste 

Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
1. 452011 C450191 Cesta Simona Blatnika C452011 764 
2. 452012 C452011 Cesta Simona Blatnika C452091 527 
3. 452021 CRIII-696 Koroška cesta C452091 677 
4. 452031 C452131 Šmarška cesta C452121 929 
5. 452041 C452121 Stanetova cesta CRIII-696 1.087 
6. 452051 CG I-4 Rudarska - Prešernova cesta C452091 624 
7. 452061 CRIII-696 Jenkova cesta C452051 575 
8. 452071 C452091 Tomšičeva cesta CRIII-696 833 
9. 452081 CRIII-694 Ljubljanska cesta C450141 836 

10. 452091 CRIII-696 Cesta talcev CR II-425 745 
11. 452101 CG I-4 Selo C450131 681 
12. 452121 CRIII-696 Kajuhova - Konovska cesta C450131 1.175 
13. 452131 CG I-4 Povezna cesta C450131 743 

SKUPAJ LZ 10.196 

�.� Javne poti 

Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
1. 950011 C450111 Škalske Cirkovce-Sedovnik ZŠk.Cirkov. 13 1.638 
2. 950021 C450101 Šk. Cirkovce-Golob-Zaljuberšek C450121 4.716 
3. 950022 C950021 Odcep Škalske Cirkovce 26 ZŠk.Cirkov. 26 196 
4. 950023 C950021 Odcep Šk. Cirkovce - Završe C261011 367 
5. 950031 CRIII-696 Odcep Žlajfar-Bajdl ZPlešivec8 906 
6. 950032 C950031 Plešivec-Potočnik C950033 1.562 
7. 950033 C410122 Odcep Lipnikar ZPlešivec 43 806 
8. 950041 CRIII-696 Transformator-Vodušek C450121 656 
9. 950051 C450121 Odcep Hlep ZŠkale 70 376 

10. 950052 C450121 Odcep Škale 11 Zškale 11 162 
11. 950061 C410121 Odcep Tone-Pusti Potok ZPlešivec 67 1.661 
12. 950071 C410121 Juvan-Juvanov vrh ZMeja SG 2.705 
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13. 950081 C450121 Miklavžin-Grebinšek ZŠkale 63 556 
14. 950091 CRIII-696 Špeh-Virbnik ZKr.Šk.81-80 1.051 
15. 950092 C950091 Odcep Pšeničnik ZŠkale 80 c 108 
16. 950093 C950091 Špeh-Virbnik CRIII-696 25 
17. 950101 C950091 Gasilski dom-Lazišče ZŠkale 89 318 
18. 950102 C950091 Odcep Glinšek ZŠkale 160 174 
19. 950111 CRIII-696 Sv. Jožef-Tašler CRIII-696 1.078 
20. 950112 C950111 Naselje pri pokopališču Škale ZŠkale 59a-59d 194 
21. 950113 C950111 Odcep Vugrinec Škale 53c 548 
22. 950121 CRIII-696 Smrečnik-Poduršen ZŠkale 38 275 
23. 950131 CRIII-696 Jevšnik-Breznik C950091 388 
24. 950132 C950131 Odcep vrtec Škale ZVrtec 77 
25. 950133 CRIII-696 Naselje Škale ZŠkale 182 323 
26. 950141 C450101 Fori-Martinc ZHrastovec 20 1.023 
27. 950142 C450101 Tajnšek-Donik C950141 1.019 

Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
28. 950151 C450101 Odcep Kovač ZŠkale 94 i 563 
29. 950152 C950151 Naselje Hrastovec 1 parc.št. 817/4 111 
30. 950153 C950151 Naselje Hrastovec 2 parc.št. 810/10 177 
31. 950161 C450101 Odcep Krničnik ZHrastovec 36 458 
32. 950171 C450101 Hojan-Lubela ZKr.Kolaj.-LK 1.464 
33. 950181 C450111 Odcep Rahne ZŠenbric 28 453 
34. 950182 C450111 Odcep Matozel ZŠenbric 44 405 
35. 950191 C450111 Odcep Kodre ZŠenbric 24 542 
36. 950201 C450111 Odcep Povh ZŠenbric 57 1.260 
37. 950211 C450111 Odcep Drož ZŠenbric 1 732 
38. 950221 C450132 Odcep črpališče Šenbric I. ZŠenbric 5 287 
39. 950231 CGI-4 Odcep Ževart ZPaka 44 89 
40. 950241 CGI-4 Odcep naselje Paka ZPaka 40a 222 
41. 950251 C450091 Povh-Hribaršek ZMeja Mislinja 870 
42. 950252 C450091 Odcep Paški Kozjak 58g ZPaški Kozjak 

58g 
236 

43. 950261 CGI-4 Grabnar-Bošnak C450091 2.681 
44. 950262 C950261 Odcep Pušnik ZKr.Paka 62-61a 434 
45. 950263 C950261 Odcep Grobelnik ZPaka 56 558 
46. 950264 C950261 Povezava Paka - Paški Kozjak C450081 606 
47. 950271 C450081 Avberšek-Zg.Peklenek ZPaški Kozjak 15 1.591 
48. 950272 C950271 Vivod-Požerinek ZLopatnik 27 489 
49. 950281 C450081 Acman-Povh C450051 1.065 
50. 950291 CGI-4 Odcep Trbul ZKr.Šalek 69-69a 864 
51. 950292 C950291 Odcep Dvoršak ZŠalek 71 255 
52. 950301 C450071 Odcep Zabukovnik ZKr.Šalek 70b-

Bevče 45 
427 

53. 950302 C950301 Odcep Goršek  Kr. Šalek 64 181 
54. 950311 C450071 Odcep Safar ZKr.Šalek 13-14 158 
55. 950321 C450071 Povezava Lah C450061 1.364 
56. 950322 C950321 Odcep cerkev Sv. Miklavž ZBevče 15 272 
57. 950323 C950351 Lipje – Bevče C950321 225 
58. 950331 C450061 Dom krajanov-Škrlin C950321 712 
59. 950341 C450051 Odcep Trebelčnik ZMotocross 268 
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60. 950342 C950341 Motocross - Strelišče Strelišče 385 
61. 950351 CGI-4  Nanojca-Zg.Lipje C450071 1.654 
62. 950352 C950351 Odcep Nanojca ZKr.Lipje 26-26a 540 
63. 950353 CGI-4  Povezava Krajnc Kr. Črnova 40-42 634 
64. 950354 C450071 Odcep Lipje 31 ZLipje 31 60 
65. 950361 CGI-4 Odcep Simončič  ZČrnova 53c 361 
66. 950362 C950353 Naselje Črnova 52a-45 C950361 157 
67. 950363 C950361 Naselje Črnova 58-59 C950353 147 
68. 950364 C950361 Bevče Mins ZBevče 4c 161 
69. 950365 C950364 Bevče 1c Zbevče 1c 45 
70. 950366 C950364 Bevče 5c ZBevče 5c 48 
71. 950371 CGI-4 Petruh-Žlebjek ZLipje 35 905 
72. 950372 C950371 Odcep Pirešica 14 ZPirešica 14 248 
73. 950381 C450041 Podvine-Pirešica C950371 386 

Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
74. 950391 C450041 Štajner-Usar ZVinska Gora 8 947 
75. 950401 C450041 Blažek-Cvikl C450021 792 
76. 950411 C450021 Povezava Prelska C950401 744 
77. 950421 C450021 Vas-Golak C450021 1.092 
78. 950422 C950421 Brčan-Prelska C950421 550 
79. 950431 C450021 Prelska-Meje ZPrelska 33a 284 
80. 950441 C450041 Odcep Žohar ZJanšk. selo 3b 993 
81. 950451 C450051 Odcep Zajc-Vodošek ZLovska koča 468 
82. 950452 C950451 Lopatnik - Pristušek ZLopatnik 3 294 
83. 950461 C450031 Odcep križišče Košir-Vrhovšek ZKr.Košir.-Vrh 716 
84. 950471 C450021 Odcep Vinska Gora 20 b ZVinska Gora 20b 129 
85. 950472 C450021 Odcep Vinska Gora 46 ZVinska Gora 46 108 
86. 950473 C450021 Odcep Vinska Gora 59 ZVinska Gora 59 92 
87. 950481 C450011 Odcep Strahovnik ZPirešica 23 438 
88. 950482 CG I–4 Pirešica-Zg. Črnova ZPirešica  21d 414 
89. 950491 C450011 Odcep Juvan-Klančnik ZPirešica 17 964 
90. 950492 C450011 Odcep Lesnjak ZKr.Črnova 35b 136 
91. 950501 C450171 Povezava Sp. Laze C450171 840 
92. 950511 C450171 Odcep Gradič ZKapela 571 
93. 950521 C450161 Odcep Trnovšek ZSilova 22 701 
94. 950531 C450161 Odcep Uršner ZSilova 24 278 
95. 950541 C450161 Arnače-Silova ZKr.Silova 20-20a 983 
96. 950551 C950541 Silova-Bunderla C450161 416 
97. 950561 C450161 Gorica-Petrač ZSilova 11 2.237 
98. 950562 C950561 Silova-Andraž meja-Andraž 551 
99. 950571 C950561 Solak-Klančnik ZSilova 17 865 

100. 950581 CRIII-694 Pačnik-Vranjek CRIII-694 1.692 
101. 950582 C950581 Rovlen-Koniški vrh C950581 1.026 
102. 950583 C950581 Odcep Ložnica 9a ZLožnica  9a 227 
103. 950591 C450161 Jemše-Blažič C950561 766 
104. 950592 C950581 Pirnat-Sp. Arnače C950591 809 
105. 950601 C450161 Borečan-Polič ZArnače 17 271 
106. 950611 C450161 Odcep Arnače ZKr.Arnače 12b-

12a 
176 
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107. 950621 C450171 Pritoka-Zg.Arnače C950631 964 
108. 950631 C450181 Laze-Arnače C450161 1.604 
109. 950641 C450181 Anžer-Srajček ZLaze 49 561 
110. 950651 C450171 Povezava Sp. Laze C450181 801 
111. 950661 C450181 Odcep Povš ZLaze 20 217 
112. 950671 C450181 Odcep Laze ZLaze 16g 94 
113. 950681 CRIII-694 Odcep Podkoželj ZKrLaze 56a-56b 185 
114. 950682 C950681 Odcep Laze 58 Zlaze 58 163 
115. 950691 C450141 Podkraj-Kavče C450151 862 
116. 950692 C450141 Povezava Podkraj C950691 404 
117. 950693 C950691 Podkraj - Kavče C450141 22 
118. 950701 C450141 Odcep Mezner ZPodkraj 10f 167 
119. 950702 C450141 Odcep Kovač ZPodkraj 6 165 
120. 950711 C450141 Odcep Sv.Jakob ZParkir.cerkev 575 
Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
121. 950712 C450141 Odcep Meža ZPodkraj 18 62 
122. 950721 C450141 Odcep Bedenik ZPodkraj 27a 131 
123. 950731 C450141 Odcep Korošec ZPodkraj 31a 349 
124. 950741 C450141 Odcep Krajnček ZPodkraj 42 263 
125. 950751 C408011 Pokopališče-Jemej  C450141 898 
126. 950752 C950751 Odcep Lampret ZKr.Podkraj 46c-

47 
136 

127. 950761 C453681 Podgorska cesta - Podgorje C950774 544 
128. 950771 CR II-426 Rdečnik-Špeh C408011 1.032 
129. 950772 C950771 Odcep Mlačnik-Postrpinjek ZPodgorje 22 486 
130. 950773 C950774 Odcep Jerič ZPodgorje 21 318 
131. 950774 C950772 Odcep Lilijski grič ZRezervoar Pesje 386 
132. 950781 C490501 Povezava Tajnškov hrib ZAndraž 44 770 
133. 950791 C490501 Povezava Šiman C950781 871 
134. 950792 C950791 Odcep Pusovnik ZPodkraj 67a 290 
135. 950801 CRIII-694 Sotler-Jevšek C490501 1.622 
136. 950811 C450151 Povezava Sp.Kavče-Zg.Kavče C450151 681 
137. 950812 C950811 Odcep Šuster ZKavče 45 441 
138. 950821 C450151 Odcep Honorjev breg ZKavče 31 594 
139. 950831 C450151 Odcep Pečnik ZKavče 70 142 
140. 950841 CRIII-696 Smonkar-Navršnik-Pronk-razcep razcep 342 
141. 950851 CRIII-696 Odcep Vas - Hotonšek ZPlešivec 17 534 
142. 950861 C450121 Odcep Plešivec 25-27 razcep 169 
143. 950871 C450101 Odcep Felicijan Zpotok 97 
144. 950881 C450151 Odcep Kolenc Križ. Kavče 32-

32a 
282 

145. 878891   Totovnik - Plešivec    1457 
146. NC  Cesta Vemont - Selo  588 
147. NC   Tajna   568 
148. NC   Odcep Tajna   165 
149. NC   Odcep Janka Ulriha 34   45 
150. NC   Zgornji Šalek   255 

SKUPAJ JP 91.530 
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�.� Mestne ceste 

Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
1. 451191 CGI-4 Koželjskega ulica C450061 636 
2. 451201 C451191 Sončni grič C451191 377 
3. 451211 C450061 Koželjskega ulica-bloki C451191 371 
4. 451501 CGI-4 Cesta ob Rdeči dvorani ZŠaleška 7 289 
5. 451511 CGI-4 Cesta ob Gasilskem domu CRIII-694 239 
6. 451561 CRIII694 Cesta v Stari trg C450141 370 
7. 451562 C450141 Stari trg-povezna cesta C451561 55 
8. 451571 C450141 Cesta na grad ZGrad 534 
9. 451581 CRIII-694 Ljubljanska cesta–pod gradom C451571 483 

10. 451651 C450131 Odcep Šalek 110 ZŠalek 110 292 
Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
11. 451671 C452131 Cesta v Stari Šalek ZŠalek 83 216 
12. 451691 CGI-4 Cesta ob pošti - Kardeljev trg CRIII696 291 
13. 451771 CRIII696 Vodnikova cesta ZKr.uvoz urgenca 69 
14. 451881 C452091 Štrbenkova cesta ZŠtrbenkova 6 183 
15. 451901 C452091 Cesta talcev ob železniški postaji ZKr.Gor. IPC 279 
16. 451911 C452021 Cesta pod parkom C452091 448 
17. 451961 C452011 Cesta Simona Blatnika C452021 146 
18. 453011 CRIII696 Kersnikova cesta - spodnja C452071 254 
19. 453101 CRIII-696 Aškerčeva cesta C452041 390 
20. 453111 CRIII-696 Kersnikova cesta - zgornja C452041 348 
21. 453181 C452041 Povezna Kajuhova-Stanetova C452121 132 
22. 453191 C450191 Cesta za stadion ZKr.pri MIC 301 
23. 453331 C452121 Gregorčičeva cesta C452031 391 
24. 453411 C452421 Linhartova ulica  C452031 334 
25. 453421 C450132 Župančičeva - Trubarjeva ulica 452121 498 
26. 453501 C450132 Malgajeva ulica C450111 424 
27. 453521 C450133 Ulica Dušana Kvedra C453541 357 
28. 453541 C450132 Kosovelova ulica C452101 253 
29. 453561 C452101 Cesta na Selo - Skaza CG I-4 364 
30. 453681 CRII-425 Podgorska cesta 950761 231 
31. 453691 C453681 Ulica Janka Ulriha C408011 621 
32. 453791 CR II-425 Cesta v industrijsko cono Zvhod Elektro 190 
33. 453891 C452131 Odcep Dom učencev parkirišče 251 

SKUPAJ LK 10.617 

�.� Mestne javne poti 

Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
1. 952011 C450061 Sončna pot  ZSončna pot 18 331 
2. 952021 C450061 Cesta v Bevče 44 ZCesta v Bevče 

44 
447 

3. 952031 C450061 Cesta v naselje Lipa ZLipa 34 628 
4. 952041 C451031 Odcep Lipa 17 ZLipa 17 135 
5. 952051 C451031 Odcep Lipa 43 ZLipa 43 146 
6. 952061 C450061 Odcep Goriška C450061 117 
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7. 952062 C450061 Odcep Goriška C450061 211 
8. 952071 C450061 Avtobusno obračališče Gorica C450061 77 
9. 952081 C450061 Cesta v Bevče 15 ZCesta v Bevče 

15 
68 

10. 952091 C450061 Odcep Grobelnik ZCesta v Bevče 6 72 
11. 952101 C450071 Odcep Goriška cesta 1 ZGoriš. 1 153 
12. 952102 C952101 Povezna cesta Goriška C952133 52 
13. 952111 C450071 Odcep Goriška cesta 33 952141 159 
14. 952112 C952141 Odcep Goriška cesta 33 ZGoriška 33 200 
15. 952131 C450061 Splitska cesta C952132 303 
16. 952132 C952191 Splitska cesta C450061 136 
17. 952133 C450071 Splitska cesta ZŠalek 21a 166 
18. 952141 C450061 Povezna cesta Splitska C952131 68 

Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
19. 952161 C450071 Cesta IX C952191 398 
20. 952171 C952191 Odcep Ceste X 33 ZCesta X 33  100 
21. 952181 C952191 Odcep Cesta X/39 ZCesta X/39 87 
22. 952191 C450071 Cesta X C952132 536 
23. 952221 C450061 Cesta OŠ Gorica ZŠola 128 
24. 952231 C451191 Cesta do vrtca Gorica ZVrtec 114 
25. 952241 C452051 Prešernova cesta med bloki C952251 237 
26. 952251 C452051 Povezava Prešernova -

Kraigherjeva 
C952261 204 

27. 952261 C452051 Cesta B. Kraigherja ZKraigher. 6a 137 
28. 952271 C452051 Cesta na parkirišče Standard ZŠaleška 2c 78 
29. 952281 C451201 Odcep Sončni grič 4 ZSončni grič 4 74 
30. 952291 C451201 Odcep Sončni grič 12 ZSonči grič 12 89 
31. 952301 C451201 Odcep Sončni grič 24 ZSonči grič 24 124 
32. 952311 C952312 Cesta VIII ZCesta VIII 3 101 
33. 952312 C451201 Cesta V ZCesta V 15 212 
34. 952321 C952312 Cesta VII ZCesta VII 15 235 
35. 952331 C451201 Cesta VI ZCesta VI 14 140 
36. 952341 C451191 Cesta IV ZCesta IV  26 243 
37. 952351 C451191 Cesta III ZCesta III  28 239 
38. 952361 C451191 Cesta II ZCesta II 29 229 
39. 952362 C952361 Odcep Cesta I 10 ZCesta I 10 90 
40. 952363 C952362 Odcep Cesta I 36 ZCesta I 36 148 
41. 952371 C452051 Cesta ob Šaleški cesti ZŠaleška 19a 337 
42. 952381 C452051 Odcep Prešernova cesta 1 a ZPrešernova 1 a 170 
43. 952391 CRIII696 Odcep Prešernova cesta 8 ZPrešernova 8 146 
44. 952411 CG I-4 Odcep Bevče ZKr. Bevče 8-8c 100 
45. 952431 C451191 Odcep Cesta II 1 ZCesta II 1 139 
46. 952432 C952431 Odcep Cesta I 1 ZCesta I 1 79 
47. 952433 C952432 Odcep Cesta I 8 ZCesta I 8 81 
48. 952441 C451191 Odcep Cesta III ZCesta III 1 125 
49. 952451 C451191 Odcep Cesta IV ZCesta IV 2 37 
50. 952461 CGI-4 Cesta do Vile Herbenstien ZVila 242 
51. 952471 C451461 Kopališka cesta ZKopališka 5 240 
52. 952511 CRIII694 Žarova cesta ZŽarova 25 335 
53. 952521 C952511 Odcep Muršič ZŽarova 18 78 
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54. 952522 C952511 Odcep Zbičajnik ZŽarova 20 51 
55. 952611 C452081 Odcep Ljubljanska cesta 21 ZLjubljanska 21 249 
56. 952621 C451581 Odcep Ljubljanska cesta 49 a ZLjublj.c.49a 108 
57. 952631 C450141 Odcep Ljubljanska - Meža ZLjubljanska 25 a 280 
58. 952641 C452081 Ljubljanska cesta-igrišče C451581 183 
59. 952651 C452081 Ljubljanska cesta-Pečečnik C451581 286 
60. 952871 C452091 Odcep Vrtec Vrtiljak Zvrtec Vrtiljak 193 
61. 952881 C452091 Srebotnikova cesta ZSrebotnikova 4 131 
62. 952921 C451911 Odcep Ceste pod parkom 38 ZCesta pod p. 38 152 
63. 952931 C451911 Odcep Ceste pod parkom 21 ZCesta pod p. 21 91 
64. 952941 C451911 Odcep Ceste pod parkom C452021 116 
65. 952951 C452021 Odcep Ceste pod parkom 13c ZCesta pod p. 13c 173 

Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
66. 952971 C452021 Subotiška cesta ZSubotiška 25 257 
67. 952981 C452021 Gorenjska cesta ZGorenjska 23 139 
68. 952991 C452021 Odcep Koroške ceste ZKoroška 33 a 116 
69. 953011 C453011 Odcep Kersnikova ZKersnikova 7 98 
70. 953021 C453011 Odcep Šercerjeva cesta 11 ZŠercerjeva 11 62 
71. 953031 C452061 Šercerjeva cesta - povezna C453011 146 
72. 953041 C453061 Šercerjeva cesta - petorčki C953061 95 
73. 953051 C452061 Bračičeva cesta C953052 95 
74. 953052 C953051 Bračičeva cesta C953071 91 
75. 953061 C953071 Jurčičeva cesta CRIII696 211 
76. 953071 C452071 Zidanškova cesta C452071 239 
77. 953201 C452041 Čopova cesta C953202 96 
78. 953202 C953201 Čopova cesta ZČopova 12a 145 
79. 953203 C953202 Odcep Čopova ZČopova 14 58 
80. 953211 CRIII696 Levstikova cesta C452041 244 
81. 953221 C452041 Erjavčeva cesta ZErjavčeva 11 248 
82. 953231 C452041 Odcep Jerihova cesta 34 ZJerihova 34 164 
83. 953232 C953231 Odcep Jerihova 26 ZJerihova 26 57 
84. 953241 C452041 Odcep Jerihova cesta 22 ZJerihova 22 94 
85. 953251 C452041 Odcep Jerihova cesta 9 ZJerihova 9 214 
86. 953252 C953251 Odcep Jerihova-Hojan ZJerihova 5 71 
87. 953261 C453101 Odcep Aškerčeva ZAškerčeva 28 91 
88. 953271 C452121 Gubčeva cesta C452041 385 
89. 953272 C452121 Krak Gubčeva cesta C953271 51 
90. 953281 C452121 Cesta na griču ZCesta na griču 9 258 
91. 953291 CRIII696 Cesta Bratov Mravljakov ZBratov Mravljak 

20 
300 

92. 953311 C953321 Finžgarjeva cesta ZFinžgarjeva 14 184 
93. 953321 C452121 Tavčarjeva cesta C953331 287 
94. 953331 CRIII-696 Efenkova cesta ZEfenkova 40 329 
95. 953341 C953331 Povezava Efenkova cesta C953331 149 
96. 953351 C452131 Prisojna cesta C453891 283 
97. 953352 C953351 Cesta XIV. divizije C452031 237 
98. 953361 C953351 Odcep Prisojne ceste ZPrisojna 14 100 
99. 953371 C452131 Vzporedna Efenkova cesta C953372 169 

100. 953372 C452131 Vzporedna Efenkova cesta Zefenkova 48 98 
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101. 953381 C453331 Odcep Gregorčičeve ceste C953331 247 
102. 953391 C452121 Odcep Dom krajanov Konovo ZKonovska 21 214 
103. 953401 C452121 Vodovodna ulica ZVodovodna 8 212 
104. 953402 C953401 Odcep Vodovodna-Lekič ZVodovodna 7 46 
105. 953411 C451691 Odcep Stantetova cesta 19 ZStantetova 19 292 
106. 953421 C953411 Odcep Kardeljev trg 10 ZKardeljev trg 10 116 
107. 953431 C453421 Župančičeva ulica ZŽupančičeva 14 160 
108. 953432 C953431 Odcep Župančičeve ulice ZŽupančič. 22 105 
109. 953441 C453421 Odcep Balažic ZTrubarjeva 4 74 
110. 953451 C451691 Cesta mimo NC-Kardeljev trg Zkardeljev trg 11 117 
111. 953461 C450132 Cesta na Deberco ZDeberca 8 610 
112. 953471 C450111 Odcep Šenbriška cesta 23 ZŠenbriška 23 129 
Zap. 
št. 

Št. 
ceste 

Začetek 
ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste v 

m1 
113. 953481 C450111 Meškova ulica  C453501 101 
114. 953491 C450132 Odcep Karničnik (zbiralnica 

mleka) 
ZŠkalska 9 57 

115. 953511 C451671 Stari Šalek ZŠalek 25 130 
116. 953521 C450131 Odcep Šalek 82 ZŠalek 82 406 
117. 953531 C453521 Odcep Ulice Dušana Kvedra ZUl.Duš. Kvedra 2 120 
118. 953541 C453541 Odcep Kosovelova ulica ZKosovelova 14 100 
119. 953551 C452101 Cesta na Selo ZKosovelova 13 95 
120. 953571 CG I-4 Odcep Jan ZŠalek 74 a 215 
121. 953581 C452131 Odcep Stantetova cesta 16 ZStantetova 16 120 
122. 953591 C953581 Odcep Stantetova cesta 2 ZStantetova 2 213 
123. 953611 C953681 Vojkova cesta C453111 102 
124. 953612 C453111 Vojkova cesta C453101 128 
125. 953621 C453181 Šlandrova cesta C453111 339 
126. 953622 C453181 Šlandrova cesta ZŠlandrova 2c 60 
127. 953631 C953621 Povezna cesta - vrtec ZVrtec 89 
128. 953632 C953621 Povezna cesta - vrtec CRIII696 128 
129. 953641 C453181 Čufarjeva cesta C953632 135 
130. 953651 C452121 Kajuhova cesta C953632 132 
131. 953652 C953632 Kajuhova cesta C953681 91 
132. 953661 CRII-425 Odcep Jevšenak ZPartizanska  41 412 
133. 953671 C408011 Cesta do rezervoarja ZKr.Pokop. 7-8a 299 
134. 953681 C953621 Stritarjeva cesta CRIII696 132 
135. 953711 C453691 Odcep Uriskova 54 ZUriskova 54 119 
136. 953721 C453691 Odcep Janka Ulriha 44 ZJ.Ulriha 44 120 
137. 953731 C953721 Odcep Pohorskega bataljona 21 ZPoh.bat. 21 108 
138. 953741 C953721 Toledova cesta ZToledova 1 134 
139. 953751 C953752 Ulica Pohorskega bataljona C453691 179 
140. 953752 CR II-425 Odcep Vrtec Pesje Zvrtec Pesje 113 
141. 953761 C953751 Odcep Janka Ulriha 11 Pohorskega bat. 8 75 
142. 953771 C453691 Odcep Janka Ulriha 7 ZPartizanska 60  110 
143. 953781 C453691 Ulica Janka Vrabiča ZJ.Vrabiča 40 306 
144. 953791 C453691 Odcep Janka Ulriha 34 ZJ. Ulriha 34 45 
145. 953851 C452121 Odcep Sešel ZKonovska 10 59 
146. 953861 C452031 Graškogorska cesta C452031 426 
147. 953871 C452031 Odcep Šmarška 20 ZŠmarška 20 73 
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148. 953881 C452031 Odcep Šmarška 35 ZŠmarška 35 96 
149. 953891 C450132 Bevkova ulica C453421 241 
150. 953911 C453681 Špeglova ulica ZŠpeglova 44 511 
151. 953921 C453681 Ulica 3. julija C953941 210 
152. 953931 C453681 Lilijska cesta C953951 237 
153. 953941 C953911 Šolnova ulica C953931 141 
154. 953951 C953931 Ulica Lovra Kuharja C953911 156 
155. 953971 C453681 Uriskova ulica C453691 468 
156. --- C452011 Stara vas naravnost (del)  280 
157. ---  Stara vas prva desno  130 
158. ---  Stara vas druga desno   80 

SKUPAJ MJP 27.738 
 

Št. Kategorija cest Dolžina m Površina m2 

1. Mestne ceste 10.617  
2. Zbirne mestne ceste 10.196  
3. Lokalne ceste 77.804  
4. Javne poti 91.530  
5. Mestne javne poti 27.738  
6. Pločniki   29.162 
7. Kolesarske steze  9.858 
8. Avtobusna izogibališča  2.891 
9. Parkirišča  3.350 
10. Podhodi 3 kom  
11. Semaforji - stebrni 9 kom  
12. Semaforji - bič 9 kom  

 
 

� POROČILO VZDRŽEVANJA 

�.1 Pregledniška služba 
Skladno z izvedbenim programom rednega vzdrževanja občinskih cest smo izvajali redne, občasne in izredne 
preglede teh cest. Na Lokalnih in Zbirnih mestnih cestah smo preglede opravljali najmanj 2x tedensko, na ostalih 
cestah pa najmanj 1x tedensko. Ob izrednih dogodkih pa smo preglede opravljali še dodatno. O pregledih smo 
poročali koncendentu, ki je pregledniške dnevnike sproti potrjeval. Kopije dnevnikov se nahajajo pri 
koncendentu. 

�.2 Redno vzdrževanje prometnih površin 
Redno vzdrževanje prometnih površin smo izvajali skozi celotno leto. V zimskem času smo ceste krpali s hladno 
maso, v letnem in jesenskem času pa smo te krpe sanirati z vročim asfaltom. Prav tako smo nasipali 
makadamske ceste. 
Udarne jame smo krpali: 

408011-Stanovšek - Podgorje [LC, 2504m]  950351-Nanojca - Zg. Lipje [JP, 1654m] 
450061-Gorica - Bevče [LC, 3082m] 950581-Pačnik - Vranjek [JP, 1692m] 
450071-Sp. Lipje - Šalek [LC, 4655m] 953352-Cesta XIV. Divizije [JP, 237m] 
450091-Paka - Paški Kozjak - Gornji Dolič [LC, 
6313m] 

950771-Rdečnik - Špeh [JP, 1032m] 

450121-Sopota - Plešivec [LC, 4331m] 952371-Cesta ob Šaleški cesti [JP, 337m] 
450132-Konovska - Škalska cesta [LC, 2594m] 952651-Ljubljanska cesta - Pečečnik [JP, 286m] 
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450141-Staro Velenje-Podkraj [LC, 3111m] 953581-Odcep Stantetova cesta 16 [JP, 120m] 
450161-Podkraj - Arnače [LC, 2425m] 953921-Ulica 3. julija [JP, 210m]  
450191-Klasirnica - Jezero [LC, 1899m] Partizanska pločnik 
451201-Sončni grič [LK, 377m] 952231-Cesta do vrtca Gorica [JP, 114m] 
451561-Cesta v Stari trg [LK, 370m] 953071-Zidanškova cesta [JP, 239m] 
451562-Stari trg - povezna cesta [LK, 55m] 953411-Odcep Stantetova cesta 19 [JP, 292m] 
451691-Cesta ob pošti - Kardeljev trg [LK, 
291m] 

952361-Cesta II [JP, 229m] 

452051-Rudarska - Prešernova cesta [LZ, 
624m] 

953911-Špeglova ulica [JP, 511m] 

452071-Tomšičeva cesta [LZ, 833m] 953251-Odcep Jerihova cesta 9 [JP, 214m] 
452081-Ljubljanska cesta [LZ, 836m] 952011-Sončna pot [JP, 331m] 
452091-Cesta talcev [LZ, 745m] Vemont 
452121-Kajuhova-Konovska cesta [LZ, 1175m] 952191-Cesta X [JP, 536m] 
453011-Kersnikova cesta spodnja [LK, 254m] 953271-Gubčeva cesta [JP, 385m] 
453421-Župančičeva - Trubarjeva ulica [LK, 
498m] 

Kidričeva pločnik 

 
 
Izvedene ostale sanacije: 

450071-Sp. Lipje - Šalek [LC, 4655m] 950021-Škalske Cirkovce - Golob - Zaljuberšek 
[JP, 4716m] 

450101-Škale - Hrastovec - Škalske Cirkovce 
[LC, 4515m]  

950131-Jevšnik - Breznik [JP, 388m]  

450061-Gorica - Bevče [LC, 3082m] 950182-Odcep Matozel [JP, 405m]  
450151-Zg. Kavče - Sp. Kavče [LC, 2007m] 950251-Povh - Hribaršek [JP, 870m] 
450091-Paka - Paški Kozjak - Gornji Dolič [LC, 
6313m] 

950291-Odcep Trbul [JP, 864m] 

452011-C. Simona Blatnika [LZ, 764m] 950321-Povezava Lah [JP, 1364m] 
450121-Sopota - Plešivec [LC, 4331m] 950342-Motocross - Strelišče 
452121-Kajuhova-Konovska cesta [LZ, 1175m] 950351-Nanojca - Zg. Lipje [JP, 1654m] 
408011-Stanovšek - Podgorje [LC, 2504m] 950451-Odcep Zajc - Vodošek [JP, 468m] 
450193-Klasirnica - Jezero [LC, 1034m] 950461-Odcep križišče Košir - Vrhovšek [JP, 

716m] 
450191-Klasirnica - Jezero [LC, 1899m] 950641-Anžer - Srajček [JP, 561m] 
452091-Cesta talcev [LZ, 745m] 950712-Odcep Meža [JP, 62m] 
451561-Cesta v Stari trg [LK, 370m] 950821-Odcep Honorjev breg [JP, 594m] 
452051-Rudarska - Prešernova cesta [LZ, 
624m] 

950881-Odcep Kolenc [JP, 282m] 

450031-Potočnik - Prelska [LC, 1532m] 952101-Odcep Goriška cesta 1 [JP, 153m] 
452071-Tomšičeva cesta [LZ, 833m] 952251-Povezava Prešernova - Kraigherjeva 

[JP, 204m]  
453421-Župančičeva - Trubarjeva ulica [LK, 
498m] 

952261-Cesta B. Kraigherja [JP, 137m] 

451691-Cesta ob pošti - Kardeljev trg [LK, 
291m] 

952371-Cesta ob Šaleški cesti [JP, 337m] 

953891-Bevkova ulica [JP, 241m] 952511-Žarova cesta [JP, 335m] 
Šaleška cesta – pri semaforju 953331-Efenkova cesta [JP, 329m] 
Vemont -preplastitev ceste 953391-Odcep Dom krajanov Konovo [JP, 

214m] 
 
Sanacija linijskih razpok: 

452041-Stanetova cesta [LZ, 1087m] 950141-Fori - Martinc [JP, 1023m] 
450061-Gorica - Bevče [LC, 3082m] 952031-Cesta v naselje Lipa [JP, 628m] 
450081-Paka - Loke - Vraček - Dobrna [LC, 
5277m] 
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�.� Redno vzdrževanje bankin 
Bankine smo redno nasipali in utrjevali na celotnem območju. Na veliko cestah smo bankine tudi porezali, saj 
so bile previsoke in voda ni normalno odtekala iz vozišča.  
Bankine smo urejali na: 

450061-Gorica - Bevče [LC, 3082m]  950011-Škalske Cirkovce - Sedovnik [JP, 
1638m]  

450081-Paka - Loke - Vraček - Dobrna [LC, 
5277m]  

950023-Odcep Škalske Cirkovce - Završe [JP, 
367m]  

450091-Paka - Paški Kozjak - Gornji Dolič [LC, 
6313m]  

950032-Plešivec - Potočnik [JP, 1562m]  

450101-Škale - Hrastovec - Škalske Cirkovce 
[LC, 4515m]   

950071-Juvan - Juvanov vrh [JP, 2165m]  

450141-Staro Velenje-Podkraj [LC, 3111m]  950111-Sv. Jožef - Tašler [JP, 1078m]  
450151-Zg. Kavče - Sp. Kavče [LC, 2007m]  950142-Tajnšek - Donik [JP, 1019m]  
450181-Zg. Laze - Sp. Laze [LC, 2606m] 950151-Odcep Kovač [JP, 563m]  
450191-Klasirnica - Jezero [LC, 1899m]  950252-Odcep Paški Kozjak 58g [JP, 236m]  
450021-Vinska Gora - Prelska - Lokovina [LC, 
2543m] 

950351-Nanojca - Zg. Lipje [JP, 1654m]  

878891-Totovnik - meja med občinama - 
Plešivec [JP, 1457m]  

950461-Odcep križišče Košir - Vrhovšek [JP, 
716m]  

452121-Kajuhova-Konovska cesta [LZ, 1175m]  950561-Gorica - Petrač [JP, 2237m]  
450041-Dobrna - Janškovo selo - Vinska Gora 
[LC, 4681m]  

950581-Pačnik - Vranjek [JP, 1692m]  

490501-Andraž - Podkraj pri Velenju [LC, 
2943m]  

950591-Jemše - Blažič [JP, 766m]  

450132-Konovska - Škalska cesta [LC, 2594m]  950621-Pritoka - Zg. Arnače [JP, 964m]  
450011-Zg. Črnova - Sp. Črnova [LC, 3082m]  950641-Anžer - Srajček [JP, 561m]  
450031-Potočnik - Prelska [LC, 1532m]  950751-Pokopališče - Jemej [JP, 898m]  
450111-Konovo - Šenbric - Šmartinske Cirkovce 
[LC, 4238m]  

950761-Podgorska cesta - Podgorje [JP, 544m] 

450051-Paka - Lopatnik - Lipje [LC, 6716m] 950772-Odcep Mlačnik - Postrpinjek [JP, 486m]  
450171-Zg. Črnova - Arnače [LC, 2255m]  950781-Povezava Tajnškov hrib [JP, 770m]  
450161-Podkraj - Arnače [LC, 2425m] 950791-Povezava Šiman [JP, 871m]  
408011-Stanovšek - Podgorje [LC, 2504m] 950801-Sotler - Jevšek [JP, 1622m] 
450121-Sopota - Plešivec [LC, 4331m]  Tajna – ureditev nekategoriziranje ceste   

 

�.� Redno vzdrževanje odvodnjavanja 
Na področju odvodnjavanja smo redno čistili mulde in koritnice ter jarke. Kar veliko jarkov je bilo potrebno očistiti 
strojno. Po končanem pometanju po zimski službi smo očistili peskolove. Strojno smo čistili tudi propuste. To 
smo morali opravljati tudi po vsakem večjem nalivu.  
Popravila in čiščenje: 

450101-Škale - Hrastovec - Škalske Cirkovce 
[LC, 4515m]  

950011-Škalske Cirkovce - Sedovnik [JP, 
1638m]  

452071-Tomšičeva cesta [LZ, 833m]  950021-Škalske Cirkovce - Golob - Zaljuberšek 
[JP, 4716m]  

452061-Jenkova cesta [LZ, 575m] 950032-Plešivec - Potočnik [JP, 1562m]  
408011-Stanovšek - Podgorje [LC, 2504m] 950033-Odcep Lipnikar [JP, 806m]  
450011-Zg. Črnova - Sp. Črnova [LC, 3082m]  950041-Transformator - Vodušek [JP, 656m]  
453421-Župančičeva - Trubarjeva ulica [LK, 
498m]  

950071-Juvan - Juvanov vrh [JP, 2165m]  

450041-Dobrna - Janškovo selo - Vinska Gora 
[LC, 4681m]  

950171-Hojan - Lubela [JP, 1464m]  

450051-Paka - Lopatnik - Lipje [LC, 6716m]   950201-Odcep Povh [JP, 1260m]  
450061-Gorica - Bevče [LC, 3082m] 950252-Odcep Paški Kozjak 58g [JP, 236m]  
450071-Sp. Lipje - Šalek [LC, 4655m]  950261-Grabnar - Bošnak [JP, 2681m]  
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450081-Paka - Loke - Vraček - Dobrna [LC, 
5277m]  

950263-Odcep Grobelnik [JP, 558m] 

450091-Paka - Paški Kozjak - Gornji Dolič [LC, 
6313m]  

950301-Odcep Zabukovnik [JP, 427m]  

450121-Sopota - Plešivec [LC, 4331m]  950321-Povezava Lah [JP, 1364m] 
450141-Staro Velenje-Podkraj [LC, 3111m]  950331-Dom krajanov - Škrlin [JP, 712m]  
450151-Zg. Kavče - Sp. Kavče [LC, 2007m]  950341-Odcep Trebelčnik [JP, 268m]  
450181-Zg. Laze - Sp. Laze [LC, 2606m]  950351-Nanojca - Zg. Lipje [JP, 1654m]  
451561-Cesta v Stari trg [LK, 370m]  950581-Pačnik - Vranjek [JP, 1692m]  
451562-Stari trg - povezna cesta [LK, 55m]  950682-Odcep Laze 58 [JP, 163m]  
451581-Ljubljanska cesta - pod gradom [LK, 
483m]  

950691-Podkraj - Kavče [JP, 862m]  

452021-Koroška cesta [LZ, 677m]  950711-Odcep Sv. Jakob [JP, 575m]  
452031-Šmarška cesta [LZ, 929m]  950811-Povezava Sp. Kavče - Zg. Kavče [JP, 

681m]  
450111-Konovo - Šenbric - Šmartinske Cirkovce 
[LC, 4238m]  

950821-Odcep Honorjev breg [JP, 594m]  

452041-Stanetova cesta [LZ, 1087m]  950861-Odcep Plešivec 25-27 [JP, 169m]  
452051-Rudarska - Prešernova cesta [LZ, 
624m]  

952031-Cesta v naselje Lipa [JP, 628m]  

452081-Ljubljanska cesta [LZ, 836m]  952101-Odcep Goriška cesta 1 [JP, 153m] 
452091-Cesta talcev [LZ, 745m]  952111-Odcep Goriška cesta 33 [JP, 159m] 
452121-Kajuhova-Konovska cesta [LZ, 1175m]  952112-Odcep Goriška cesta 33 [JP, 200m] 
453011-Kersnikova cesta spodnja [LK, 254m]  952131-Splitska cesta [JP, 303m] 
878891-Totovnik - meja med občinama - 
Plešivec [JP, 1457m]  

952161-Cesta IX [JP, 398m] 

450021-Vinska Gora - Prelska - Lokovina [LC, 
2543m] 

952191-Cesta X [JP, 536m]  

453791-Cesta v industrijsko cono [LK, 190m]  952231-Cesta do vrtca Gorica [JP, 114m] 
453101-Aškerčeva cesta [LK, 390m]  952291-Odcep Sončni grič 12 [JP, 89m] 
453111-Kersnikova cesta zgornja [LK, 348m]  952301-Odcep Sončni grič 24 [JP, 124m] 
453181-Povezna Kajuhova - Stanetova [LK, 
132m]  

952311-Cesta VIII [JP, 101m] 

453331-Gregorčičeva cesta [LK, 391m]  952312-Cesta V [JP, 212m] 
953661-Odcep Jevšenak [JP, 412m]  952321-Cesta VII [JP, 235m] 
953861-Graškogorska cesta [JP, 426m]  952341-Odcep Cesta IV [JP, 243m] 
Čiščenje jaškov Kavče kpl 952351-Odcep Cesta III [JP, 239m] 
Čiščenje jaškov Konovo v kompletu 952361-Cesta II [JP, 229m] 
Čiščenje jaškov v Šentilju, Lazah, Črnova 
Arnače 

952363-Cesta I - 36 [JP, 148m] 

Pesje vse ulice  čiščenje jaškov 952371-Cesta ob Šaleški cesti [JP, 337m]  
Šalek v kompletu čiščenje jaškov 952381-Odcep Prešernova cesta 1a [JP, 170m]  
953241-Odcep Jerihova cesta 22 [JP, 94m]  952431-Odcep Cesta II - 1 [JP, 139m] 
953251-Odcep Jerihova cesta 9 [JP, 214m]  952432-Odcep Cesta I - 1 [JP, 79m] 
953272-Krak Gubčeva cesta [JP, 51m]  952441-Odcep Cesta III [JP, 125m] 
953221-Erjavčeva cesta [JP, 248m] 953202-Čopova cesta [JP, 145m] 
953231-Odcep Jerihova cesta 34 [JP, 164m]  953211-Levstikova cesta [JP, 244m] 

�.� Redno vzdrževanje brežin 
Brežine usekov, zasekov in nasipov smo redno vzdrževali. Redno smo čistili tudi kamenje, ki je padalo na cesto. 
Se pa kamenje ne več lokacijah kruši izven cestnega sveta in leti na cesto, predvsem zaradi spravila lesa nad 
cestami. 

�.� Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme 
Horizontalno signalizacijo smo pričeli obnavljati po končani zimski službi in so bile vse ceste pometene. 
Vertikalno signalizacijo smo obnavljali ter nadomestili poškodovane ali odtujene znake. Veliko teh zamenjav je 
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posledica vandalizma, ki se žal iz leta v leto veča. Redno smo pregledovali semaforje in menjavali žarnice, 
releje in transformatorje. Prav tako smo preklopili delovanje ob prehodu na letni čas in zimski čas.  

�.� Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev 
Redno smo nadzirali in vzdrževali cestne naprave, tako da smo zagotovili njihovo brezhibno delovanje in 
uporabo.  

�.� Redno vzdrževanje vegetacije 
Vzdrževanje vegetacije smo izvajali v takem obsegu, da smo zagotavljali prosti profil ceste in predpisana 
preglednost, da sta bila omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so bile vidne in dostopne 
prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Ob vseh cestah smo izvedli košnjo, 
ob lokalkah tudi večkrat. Prav tako smo obrezovali drevje, ki je posegalo v prosti profil ceste.  

�.� Zagotavljanje preglednosti  
Zagotavljali smo polja preglednosti določena s preglednim trikotnikom.  

�.10 Čiščenje cest 
Ceste smo čistili pretežno na periferiji, saj je v mestu čiščenje predmet druge koncesije. Čiščenje smo vršili 
predvsem po neurjih. 

�.11 Redno vzdrževanje cestnih objektov in naprav na drugih prometnih površinah 
Cestne objekte smo redno pregledovali in čistili. Popravljali smo avtobusna postajališča, kjer je bilo potrebno. 

�.12 Intervencijski ukrepi 
Intervencijske ukrepe smo vršili ob prometnih nesrečah, ko je bilo potrebno posuti kakšno razlito olje in počistiti 
cestišče, ob poškodbah na cestišču ko je prišlo do kakšnega vdora. Industrijsko cesto smo večkrat začasno 
zaprli ob poplavljenem vozišču. 

�.1� Zimska služba 
Zimo je v prvem polletju zaznamovalo sneženje v februarju, ko smo izvajali akcijo prav vsak dan. V prvem 
polletju smo akcije zimske službe izvajali v 36. dneh, ko smo izvajali posipanje in po potrebi tudi pluženje, v 
novembru in decembru pa smo opravili tri kompletne akcije posipanje, v hribih pa smo ceste tudi plužili. Ročna 
ekipa je v teh akcijah čistila in posipala podhode, stopnice, avtobusna postajališča ter čistila križišča. Pri 
posipanju cest je bilo porabljeno 850t soli in 790m3 peska. Po opravljeni zimski službi smo iz cest in ostalih 
površin očistili posipni material. 

� ODVOZ ZAPUŠČENIH VOZIL 

Na prehodu v leto 2018 smo imeli deponirana 3 vozila. V letu 2018 smo odpeljali 3 vozila, po treh mesecih smo 
komisijsko predali v razgradnjo 3 vozila, dve vozili sta lastnika odpeljala, eno vozilo pa je še deponirano.  

� INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA 

V letu 2018 smo izvedli investicijska vzdrževalna dela na cestah: 
- JP 950081 Miklavžin Grebinšek,  
- LC 450121 Sopota Plešivec, 
- JP 950251 Povh – Hribaršek 
- JP 950321 Povezava Lah 
- LC 450071Spodnje Lipje – Šalek 
- JP 950321 Nanojca – zg. Lipje in 
- JP 950231 Odcep Ževart 
- JP 950051 Odcep Hleb zaradi nasprotovanja lastnika ni bil asfaltiran v dolžini 100m 
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� ANEKS H KONCESIJSKI POGODBI 
Novembra 2017 smo s koncendentom podpisali aneks, s katerim smo prevzeli v vzdrževanje ceste in ostale 
površine v obrtni coni Stara vas, avtobusno postajališče pri kinološkem društvu, ter pločnike na Goriški cesti in 
Cesti na Lipo. Zaradi spremembe trase ceste se je skrajšala lokalna cesta Potočnik – Prelska. 
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