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PREDLOG 

ZAPISNIK 24. SEJE  
Sveta Meste občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 22. 3. 2022, s pričetkom ob 8.00 in zaključkom ob 
12.33. 

Sejo je vodil župan Peter DERMOL. 

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

Opravičil se je naslednji član sveta: Sebastjan APAT. 

Člani sveta so za 24. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 26
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Predlog za razširitev dnevnega reda 24. seje Sveta Mestne občine Velenje
- Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1603-068 Vodovod Loke-Jurk 2. faza v Načrtu razvojnih
programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025

- Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora v
Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025

- Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2021
- Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA v letu 2022
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja
- Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 24. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 674/11)
5. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje

izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4,
1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588)

6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje
izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 966 Ložnica parcele 1035,
1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)

7. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022

8. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje 1.1.2021
do 31.12.2021

9. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2021
10. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA v letu 2022
11. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
12. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
13. Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022-2028
14. Predlog Sklepa o odprtju nove proračunske postavke 40320033 Socialno varstvena storitev E-oskrba v

proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
15. Predlog Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v

Mestni občini Velenje



16. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (po skrajšanem 
postopku) 

17. Osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe 
prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje 

18. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje  
19. Predlog Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027 
20. Letni program dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne 

razsvetljave MOV za leto 2022 
21. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 

2021  
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se dnevni red 24. seje razširi tako, da se na: 
- 3. točko uvrsti Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1603-068 Vodovod Loke-Jurk 2. 

faza v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025; 
- 4. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema 

MKČN Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025. 
 
 
Član sveta Matej JENKO je predlagal, da se na tej seji seznanijo s tem, kako je MOV pripravljena na begunce. 
V Velenju že imamo ljudi, ki so morali zbežati iz Ukrajine, zato bi bilo prav, da se s tem seznani tudi Svet MOV, 
torej kaj in kako bomo s temi begunci v Velenju. Že pred časom, ko je bila 1. begunska kriza, je govoril o tem, 
kaj vse je treba narediti, da sprejmemo begunce kot ljudi in da jim damo priložnost v našem okolju. Takrat je 
bilo rečeno, da naj bi za to poskrbela država, s čimer se ni strinjal. Menil je, da morajo za to poskrbeti tudi v 
Velenju. Prav bi bilo, da se na tej seji po malici seznanijo s tem, kako je Velenje pričakalo begunce in kaj bo z 
novimi ljudmi, ki bodo prišli iz Ukrajine.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da ni gradiva, prav tako ni na seji ljudi oziroma institucij, ki navadno skrbijo za 
tovrstna vprašanja, vsekakor pa so v MOV, kakor že tudi v preteklosti, pripravljeni na prihod beguncev, lahko 
pa seveda o tem razpravljajo na eni od prihodnjih sej.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se na 3. točko uvrsti Predlog Sklepa o uskladitvi 
vrednosti projekta 402-1603-068 Vodovod Loke-Jurk 2. faza v Načrtu razvojnih programov Mestne občine 
Velenje za obdobje 2022-2025. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se na 4. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 
402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne 
občine Velenje za obdobje 2022-2025. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se po skrajšanem postopku obravnava: 
- 16. točka - Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije. 
 
 
 
 



Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava 16. točka - 
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 24. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Velenje  
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1603-068 Vodovod Loke-Jurk 2. faza v Načrtu 

razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
4. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska 

Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje  
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 

674/11) 
7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje 

izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4, 
1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588)  

8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje 
izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 966 Ložnica parcele 1035, 
1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822) 

9. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022  

10. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje 1.1.2021 
do 31.12.2021   

11. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2021  
12. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA v letu 2022 
13. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje 
14. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah  
15. Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022-2028 
16. Predlog Sklepa o odprtju nove proračunske postavke 40320033 Socialno varstvena storitev E-oskrba v 

proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 
17. Predlog Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v 

Mestni občini Velenje 
18. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (po skrajšanem 

postopku) 
19. Osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe 

prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje 
20. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje  
21. Predlog Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027 
22. Letni program dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne 

razsvetljave MOV za leto 2022 
23. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 

2021  
   

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



K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 23. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 

 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN: Svet Mestne občine Velenje je na 20. seji, 5. oktobra lani, odobril realizacijo 
predkupne pravice pri nakupu avtokampa ob Velenjskem jezeru od Premogovnika Velenje. Ker posel v znesku 
650.480 EUR še vedno ni realiziran, bo avtokamp tudi letošnjo turistično sezono neugledno sameval v sramoto 
lokalni skupnosti, Premogovniku Velenje, turistični destinaciji in še komu. Ironija je, da se to dogaja v obdobju, 
ko si MOV in PV prizadevata za pravičen prehod iz premoga ter uspešno prestrukturiranje regije, pri strateško 
pomembnem načinu izpeljave tega enega posla pa se kot nosilna partnerja nista zmožna dogovoriti. Vsak 
meter obale Velenjskega, Šoštanjskega in Škalskega jezera je za trajnostni razvoj turizma izjemnega pomena 
in prav turizem bo v prihodnosti moral postati najbolj pomemben podporni člen uspešnega gospodarstva v 
Šaleški dolini. Turistična dejavnost ima potencial v naslednjih 10 letih realno ustvariti približno 1.500 novih 
delovnih mest. Večina teh delovnih mest bo vezanih na razvoj turizma na in ob jezerih na več kot 300 ha veliki 
površini. Trenutno se vleče nakup enega od zemljišč ob jezerih, zaradi česar je že prišlo do velike 
gospodarske škode. Če bodo postopki v zvezi z razreševanjem lastništva potekali na način, kot se to dogaja 
pri avtokampu, se lahko od uspešnega prestrukturiranja regije poslovimo že danes. Sredstva za ta namen pa 
si bodo z veseljem prisvojili in razdelili v slovenskem energetskem sektorju. Pošteno je potrebno povedati, da 
lastniki zemljišč ter stanovanjske in druge infrastrukture pri prodaji svoje lastnine Premogovniku niso imeli 
pravice do izbire kupca. Kupec vsega omenjenega v eksploatacijskem območju je lahko bil le Premogovnik, in 
sicer pod pogoji, ki so jih narekovale uradne cenitve in dodatna pogajanja med partnerji, vendar ob zavezi, da 
bo Premogovnik degradirana zemljišča kvalitetno saniral in omogočil razvoj novih dejavnosti. Država in 
energetski sektor nista za nakup zemljišč in njihovo sanacijo prispevala ničesar. Ko so se v Premogovniku lotili 
sanacije obal jezer, so to počenjali v zavedanju, da so to dolžni storiti na način, ki je in bo v skladu z razvojnimi 
načrti lokalne skupnosti. Dve tretjini obale jezer je danes kvalitetno saniranih in pripravljenih za vzpostavitev 
novih dejavnosti. Sedaj sta na potezi Premogovnik in lokalna skupnost, da jih udejanjita. Vodstvu MOV je 
postavil vprašanje, kako bodo, po možnosti brez tožb na sodišču, pristopili k rešitvi problemov v zvezi z 
zemljišči ob jezerih in posredno tudi z njihovo namensko rabo. Interes posameznikov, ki hlastajo po dobičku, 
že zaradi načina, kako je Premogovnik do lastništva nad zemljišči prišel, pri tem ne sme prevladati in se mu 
moramo upreti, seveda v medsebojnem sodelovanju MOV, Občine Šoštanj in PVja.  
 
Odgovor župana Petra DERMOLA: Dejal je, da se strinja s povedanim, je pa svetnik pri vprašanju pozabil 
dodati še enega partnerja, ki pa je ključen, in sicer je to HSE, ker se lahko s PVjem vse dogovorijo, ampak če 
ni zelene luči HSE, potem ne more priti do realizacije. Dejal je tudi, da njihov cilj ni, da kamp letos sameva, 
ampak da živi. Strinja se tudi, da interes posameznikov ne sme prevladati in to je tudi ključ vsega tega, saj tako 
je bilo v preteklosti in smo potem imeli prazen kamp. V preteklem letu so nekateri imeli le interes v 
prekupčevanju s turističnimi boni, kaj pa se dogaja ob jezeru, pa jim ni bilo dosti mar. Avtokamp ima strateški 
pomen, ravno tako zemljišča v neposredni bližini. Če lokalna skupnost ne bo zaščitila teh zemljišč, potem se 
lahko od uspešnega prestrukturiranja poslovimo. S tem se vseskozi ukvarjajo. Nekoč degradirana območja na 
tistem področju, ki so danes sanirana, morajo biti namenjena razvoju doline in MOV. Naloga lokalne skupnosti 
je, da zaščiti javni interes, torej da zaščitijo ta zemljišča in da preprečijo špekulativne namene, zato je bila 
vložena tudi tožba za zaščito avtokampa. V preteklosti predkupnih pravic niso uveljavljali, ker so želeli, da 
kamp živi in da ga upravlja nekdo, ki se na to storitev spozna. Rezultat vsega tega je bil, da je bil kamp lani 
prazen. Dobili so na desetine sporočil na občino, zakaj kampa ne uredijo, čeprav to ni bilo v njihovi pristojnosti, 



zato je občina pozivala PV, da so vsaj pokosili kamp. Zaradi tega so nato uveljavljali predkupno pravico za 
650.000 EUR. Takrat so dobili podpisano oziroma usklajeno pogodbo, pridobljena so bila vsa ustrezna 
soglasja, razen PVja, ki ni dobil soglasja HSE, zato se je ta pravni posel takrat tudi ustavil. Za nov razpis je bilo 
potrebnega pol leta. Če bi takrat takoj ponovili postopek in če bi lastništvo takrat prevzela MOV, bi že danes 
imeli novega upravljalca, ampak to se na žalost ni zgodilo. Sedaj so prišli v situacijo, ko so morali odreagirati. 
Prvič se je zgodilo, da se predkupna pravica, ki so jo prejeli in uveljavljali, ni spoštovala, zato je bila edina 
varianta, da so vložili tožbo, saj so si s tem pustili odprta vrata za naprej, za pogajanja in za boj v primeru, da 
pride kamp v lastništvo špekulantov. Takrat bodo boj na sodišču nadaljevali. Samo tako lahko zaščitijo ta javni 
interes. Včeraj pa so prejeli novo predkupno pravico, vrednost pa je preko 1 milijona EUR, kar je seveda 
400.000 EUR več, kot je bilo še pred nekaj meseci. Verjetno je jasno, zakaj narašča vrednost kampa. Ne zato, 
ker bi PV tako dobro ravnal s kampom, ta je namreč vsako leto v slabšem stanju, ampak izključno zato, ker je 
lokalna skupnost vlagala v vsa zemljišča v okolici. Energetske družbe bi morale izraziti hvaležnost lokalni 
skupnosti, da s tem vlaganjem dviguje ceno zemljišč. Že pred letom so imeli na mizi tudi usklajen predlog za 
menjavo zemljišč, ampak so oni enostavno ugotovili, da se cena njihovih zemljišč dviguje, ker občina vlaga v 
zemljišča, cena občinskih zemljišč na degradiranem območju pa pada in bolj ko bodo zavlačevali, težje bomo 
mi menjali ta zemljišča oziroma večji zaslužek bodo oni imeli. Naloga občine je, da zaščiti ta zemljišča, zato se 
mu zdi prav, da pove, kakšni izzivi nas čakajo, in sicer izziv, ali uveljavljati predkupno pravico ali ne ter jasna 
zagotovila, da kamp ne bo šel v špekulativne namene, če te pravice ne uveljavljamo. Prav tako je izziv, da 
nadaljujemo sodni spor in vztrajamo pri ceni, ki je bila predhodno dana, če uveljavljamo predkupno pravico. V 
vsakem primeru pa je cilj, da kamp letos živi in vse napore bodo vložili v ta namen. Dejal je še, da so s PVjem 
pred nekaj meseci imeli usklajen predlog menjave zemljišč, znova pa se je ustavilo na HSE. Ponovil je, da je 
torej ključna težava HSE, njegova naloga in cilj, ki si ga je zadal, pa je, da se se bo z vsemi močmi zavzemal, 
da bodo ta zemljišča namenjena izključno razvoju. Pričakujejo in zahtevajo, da se ta zemljišča že danes 
namenijo in uporabijo za nadaljnji razvoj turizma in gospodarstva.  
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da ni popolnoma zadovoljen z odgovorom. Prosil je, da se skupaj z 
Občino Šoštanj, PVjem, HSEjem in MOV pripravi strategija, kako bodo reševali problem nad zemljišči okoli 
jezer v prihodnje. Zadaj je tudi sedaj špekulacija. Na primeru nakupa zemljišča, kjer je Vista, smo se to naučili. 
To zemljišče je PV prodal leta 2005 oziroma 2006 privatnemu lastniku za simbolično ceno, odkupili pa smo jo 
nazaj po mnogokrat višji ceni. To se bo dogajalo tudi pri vseh ostalih zemljiščih, če ne bomo imeli sklenjenega 
dogovora. HSE pa nima pravice iz pravno premoženjskega vidika prisvajati si kakršnegakoli deleža, 
finančnega vložka, saj HSEja sploh še ni bilo takrat, ko so se ta zemljišča odkupovala. Svetoval je, da se pride 
do nekega dokumenta, na katerem bodo lahko gradili naprej.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da HSEja takrat ni bilo, ampak danes pa je, zato je proces sprejemanja 
dogovorov otežen. Nato je opozoril svetnika Jenka, naj se umiri v klopi. Dejal je, da se zavzemajo, da so 
aktivni udeleženec v postopku sprejemanja zakonov, zakona o prestrukturiranju regije in zakona o postopnem 
zapiranju PVja. Do danes ni bilo niti enega usklajevalnega sestanka na to temo, ker se enostavno pod mizo 
pripravljajo neki zakoni, ki bodo šli v javno obravnavo in bomo z njimi seznanjeni šele takrat, ko bodo v javni 
obravnavi, čeprav so pred mesecem dni obema ministroma poslali dopis z zahtevo, da jih vključijo v ta proces. 
Odgovor Ministrstva za infrastrukturo je bil, da bo ta skupina formirana, vendar se do danes niso sestali, odziva 
z MGRTja pa ni bilo. Dokaz tega, kako poenoteno delajo z zemljišči, je Zakon o rudarstvu, kjer so managerji in 
direktorji energetskih družb lobirali in klicarili razne svetnike, državne svetnike in tudi poslance, da glasujejo 
proti interesom lokalne skupnosti. To jim je tudi uspelo. Poudaril je, da se bodo borili do konca. Takoj je 
pripravljen podpisati kakršenkoli dogovor o menjavi zemljišč oziroma za zaščito teh zemljišč, ključno pa se mu 
zdi, da zemljišča, ki so strateške narave, vključijo v sam zakon o prestrukturiranju premogovnih regij. Tu vidijo 
rešitev in na tem tudi največ delajo.  
 
 
Član sveta Andrej KMETIČ: Dejal je, da so razmere v svetu napete. V Ukrajini so se ljudje zbudili v vojni in 
tega niso niti v sanjah pričakovali. To lahko doleti tudi nas. Postavil je vprašanje glede zaklonišč in zaščitnih 
sredstev v naši občini. Zanima ga, v kakšnem stanju so zaklonišča v Velenju, kje se nahajajo in koliko 
zaklonišč je ter kako so opremljena z zaščitno opremo, če pride kdaj do vojnega stanja in drugih izrednih 
razmer. Meni, da je potrebno ljudi preventivno in brez dvigovanja panike obvestiti o tem v zloženki, torej kam in 
kako v primeru izrednih razmer.  
 
Odgovor Alenke REDNJAK: Dejala je, da morajo biti zaklonišča redno vzdrževana, za kar so odgovorni 
lastniki zaklonišč. Nadzor nad izvajanjem predpisov iz tega področja izvaja Inšpektorat RS za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Zaklonišča so se praviloma gradila kot dvonamenski objekti, vendar tako, da s 
tem ni zmanjšana njihova zaščitna funkcija. Ob vojnem stanju se morajo zaklonišča v 24 urah pripraviti za 



njihov prvotni namen. Vsa zaklonišča je potrebno redno vzdrževati. Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti 
zaklonišča mora lastnik pridobiti potrdilo o primernosti zaklonišča vsakih 10 let. O vseh zakloniščih v MOV se 
mora voditi evidenca na nivoju občine. V naši občini imamo 42 zaklonišč, od tega je 5 zaklonišč v upravljanju 
MOV, 15 v upravljanju podjetij in zavodov, 22 pa v upravljanju etažnih lastnikov. Stanje zaklonišč je bilo ob 
zadnjem pregledu primerno. Leta 2006 so prvič vsem upravnikom večstanovanjskih stavb poslali dopis glede 
njihove obveznosti vzdrževanja zaklonišč. Podoben dopis so jim ponovno poslali tudi v tem mesecu. 
Zaklonišča se delijo v 3 skupine, in sicer na zaklonilnike, zaklonišča dopolnilne zaščite in zaklonišča osnovne 
zaščite. Zaklonilniki ščitijo uporabnike, varujejo pred ruševinami in so namenjeni za uporabo do 12 ur. 
Zaklonišča dopolnilne zaščite so namenjena uporabi nekje do 24 ur in so namenjena zaščiti pred udarnim 
valom. Zaklonišča osnovne zaščite pa varujejo tudi pred določenim sevanjem, ker imajo vgrajene filtre in 
ventilacijske naprave. Z upravniki se dogovarjajo, da bo štab civilne zaščite z njimi ponovno pregledal 
zaklonišča in jim pomagal pri tem, kaj še morajo postoriti. Zaklonišča, ki so v lasti MOV, pa imajo opravljene 
vse preglede, v letošnjem letu pa je tudi predvidenih nekaj sanacij. Seznam zaklonišč za celo Slovenijo je 
objavljen na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, kjer so točno navedene lokacije in kapacitete.  
 
 
Članica sveta Janja REDNJAK: Državni zbor je 11. marca opravil drugo obravnavo predloga novele Zakona o 
rudarstvu. Za Šaleško dolino je sporen člen, ki ureja dajanje koncesij brez soglasja lastnikov zemljišč. Zakon 
med drugim ureja izjemo pri podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice posameznim skupinam 
koncesionarjev ter posega v lastninsko pravico lastnikov zemljišč znotraj pridobivalnega prostora. Socialni 
demokrati so opozorili na pomanjkljivosti zakona, predlagali so tudi črtanje škodljivega 60. člena zakona. MOV 
je predlagala, da bi se omenjeni člen spremenil in tudi zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je pred 
tem podala mnenje, da je ta člen sporen z vidika ustavno varovanih načel, ki se s tem členom kršijo. S tem 
členom se znotraj pridobivalnega prostora avtomatsko podaljša koncesija brez soglasja lastnika zemljišča. To 
pomeni, da lahko Premogovnik Velenje še naprej degradira naše območje brez soglasja MOV. Žal je edini 
poslanec iz Šaleške doline Franc Rosec, član SDS, glasoval proti in s tem glasom zaobšel interes lokalne 
skupnosti. Zaveda se, da je to slab začetek prestrukturiranja, ker zemljišča, ki se degradirajo, so ključna za 
nadaljnji razvoj naše regije in če že pri teh osnovah izpade lokalna skupnost, kaj bo potem še pri ostalih 
ključnih vprašanjih, zato jo izjemno žalosti takšen pristop našega edinega poslanca. Postavila je vprašanje, 
kako bo MOV postopala naprej ter ali bo MOV pristala na to, da lokalna skupnost v prihodnje ne bi imela 
možnosti vpliva na prihodnji razvoj te regije. 
 
Odgovor mag. Iztoka MORIJA: Dejal je, da so bili preko ZMOSa povabljeni na sejo odbora Državnega zbora 
RS. Tam so tudi predstavili stališče Združenja mestnih občin Slovenije ter MOV in Občine Šoštanj glede tega 
spornega 60. člena. Kljub temu da je zakonodajno-pravna služba Državnega zbora ta člen označila kot sporen 
in kljub temu, da so oni povedali, kaj to pomeni za lokalno skupnost, so žal člani odbora glasovali proti. 
Glasovanje je bilo 10 proti 9. Dejansko je bila podpora v korist MOV in Občine Šoštanj s strani vseh 
opozicijskih strank. S pravnega vidika lahko sedaj naredijo to, da vložijo ustavno presojo navedenega člena. 
Dejal je tudi, da so se o sami menjavi teh zemljišč s PVjem pogovarjali že 4 leta. To, da bo PV podaljševal 
koncesijo, ni nekaj novega. To se ve že od takrat, ko je bila koncesija podeljena. Postopki podaljševanja 
koncesije trajajo približno 5 let ali več in PV so opozarjali, da se morajo dogovoriti glede menjave zemljišč, 
ampak na neki točki so ugotovili, da je bolj enostavno, kot pa se dogovarjati z njimi, to določilo vnesti v člen 
zakona in jih enostavno zaobiti, torej lokalne skupnosti in lastnike zemljišč. MOV ni edina, je pa zagotovo 
največja. Gre za območje v obsegu približno hektar in pol, ki ga želi MOV zamenjati za ostala zemljišča in se v 
vseh teh letih žal niso uspeli dogovoriti, razlog pa je bil vedno na koncu nekdo iz HSE, ki je rekel, da tega ne 
bodo naredili, čeprav so se že vse dogovorili. MOV je v to vložila gromno truda, vendar so žal bili neuspešni iz 
takšnih ali drugačnih razlogov.  
 
 
Članica sveta mag. Karmen GRABANT: V imenu srednješolcev in mlajše generacije je tudi ona postavila 
vprašanje, v kakšnem stanju so zaklonišča in zaklonilniki v MOV ter kdo je pristojen za pregledovanje in 
vzdrževanje teh zaklonišč. Mlade namreč močno skrbi trenutna situacija v svetu. Zahvalila se je za odgovor na 
to vprašanje, ki so ga danes že dobili, vesela pa bo tudi odgovora na vprašanje, kako je na ŠCVju, če se kaj 
takega zgodi.  
 
 
Članica sveta Veronika JUVAN: MOV je občina, ki zgledno skrbi tako za pešce kot tudi za kolesarje. Pločniki 
so po večini dobro urejeni, so pa predeli, kjer jih dejansko ni. Dejala je, da je eden izmed takih predelov, ki 
nima pločnika, del ceste, ki pelje čez Gorico do Velenjke, in sicer med Cesto III in IV. Horizontalne ovire tam 



sicer upočasnijo promet, nevarnost pa ostaja, saj je promet tam gost, cesta pa ozka. Zanima jo, zakaj na tem 
delu ni pločnika ter ali obstaja možnost, da se tam pločnik zgradi.  
 
Odgovor Antona BRODNIKA: Dejal je, da ima ta problematika tam že kar dolgo brado. Tam sta dve družini, s 
katerima so imeli že kar dosti razgovorov, vendar žal ni bilo uspeha. Pred 30 oziroma 40 leti se je zemljišče 
pač prodalo do roba robnika, s čimer se je onemogočilo, da bi se lahko tam pločnik naredil. Vmes je ta 100m 
pas, kjer pločnika iz navedenega razloga ni mogoče urediti. To so obravnavali tudi na vodstvu krajevne 
skupnosti, prosili so jih za pomoč, vendar tudi oni niso dosegli nekega napredka, saj bi te družine potem imele 
2m od dnevne sobe pločnik, zato so bili vedno odklonilni odgovori. OPN pa jim sedaj daje tudi možnost 
drastičnega ukrep, in sicer možnost za razlastitev. Sicer ima sam raje, da se te stvari skupaj dogovorijo in se 
bodo sedaj poskušali še enkrat z njimi dogovoriti in če bodo še vedno proti, se bo občina poslužila žal tudi te 
možnosti, saj je varnost na prvem mestu. V letošnjem letu bodo skušali to zemljišče pridobiti in če bodo uspeli, 
bo potem pločnik v letu 2023.  
 
 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1603-068 Vodovod Loke-Jurk 2. faza v Načrtu 

razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
 

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 
 
Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, ali je ta vodovod sploh potreben, saj s tem namreč niso bili 
seznanjeni, oziroma kdaj je bil narejen. Zanima ga torej, ali je to upravičena investicija ali ne. Prosi za 
obrazložitev, drugače ne more glasovati.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je čista pitna voda pravzaprav pravica vsakega posameznika.  
 
Anton BRODNIK je dejal, da ga verjetno gospod Jenko ni slišal, saj je povedal, da se ta vodovod še ni začel 
izvajati. 1. fazo so naredili v lanskem letu. Na ta vodovod se bo priključilo 20 gospodinjstev, ki imajo v tem 
trenutku zelo slabo pitno vodo. V letu 2023 in 2024 so imeli tudi sicer v planu, da se gre potem v izvedbo, 
vendar pa se je sedaj pokazala možnost, da ne dajo iz proračuna 600.000 EUR, ampak da dobijo 300.000 
EUR nepovratnih sredstev, zato sedaj hitijo, da bodo v letu 2023 ujeli vse te roke, ker so finančna sredstva 
omejena. Med prvimi so sicer to tudi oddali v mesecu februarju, nimajo pa še rezultatov. Nič torej še ni 
odločeno, definitivno pa so vedno imeli cilj in nalogo zagotavljati ustrezno vodooskrbo. To je temeljna naloga 
občine, pred cestami in vsem ostalim. Tako bo MOV v 99% pokrita in bodo imela vsa gospodinjstva pitno vodo. 
Nekaj problemov je sicer še na Kozjaku. 
 
Član sveta Matej JENKO se je zahvalil za odgovor in dejal, da ta predlog seveda podpira.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1603-068 
Vodovod Loke-Jurk 2. faza v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
  
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska 

Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
 

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 



 
 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1502-050 Dograditev 
kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 
2022-2025. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 
 

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega 
zavoda Ljudska univerza Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 

674/11) 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz 
javnega dobra (ID znak parcela 976 674/11). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 



K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje 

izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4, 
1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588) 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 

 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska 
občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4, 1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje 

izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 966 Ložnica parcele 1035, 
1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822) 

 
 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 

 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska 
občina 966 Ložnica parcele 1035, 1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje 
(identifikacijska številka: 2822). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022 
 

 
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 
 

 



Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini
Velenje za leto 2022.

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje 

1.1.2021 do 31.12.2021 

Poročilo je predstavil Boštjan KRAJNC. 

Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je pohvalil delovanje Zavoda KSSENA. V preteklih letih je bila uspešnost 
poslovanja zavoda v konstantni rasti, v preteklem letu pa so dobili tudi velik projekt, kjer je Zavod KSSENA 
vodilni partner in razpolaga z zelo visokimi sredstvi. Ta sredstva seveda prinesejo tudi določene skrbi in ravno 
iz tega razloga je zavod iskal dodatne aktivnosti, kako in kaj. Na to temo se veže tudi ena izmed naslednjih 
točk.  

Član sveta Matej JENKO se je pridružil pohvalam predhodnika. Skozi leta lahko opažajo, da Zavod KSSENA 
dela dobro, prav tako so v lanskem letu uspeli pridobili res velik projekt. Upa samo, da bodo stvari gladko tekle. 
Zaželel jim je veliko uspeha še naprej.  

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2021 

Poročilo je predstavil Boštjan KRAJNC. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA v letu 2022 

Obrazložitev predloga sta podala Anton BRODNIK in Boštjan KRAJNC. 



Član sveta Matej JENKO je dejal, da predlog podpira, predvsem zato, ker mu je všeč, da se razmišlja za 
naprej. To pomeni, da bodo razpolagali z več zemljišči, kot jih potrebujejo in bodo lahko na ta način našli nove 
priložnosti, v končni fazi z možnostjo preprodaje. Če bi tako ravnali v preteklosti s prostorom ob jezeru, danes 
ne bi imeli teh težav. Zadevo torej podpira.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA v letu 
2022. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da je Vrtec Velenje eden izmed največjih v Sloveniji. 
Zagotavlja kakovostno predšolsko vzgojo, ki je izjemnega pomena za razvoj otroka. Poudarila je, da smo ena 
redkih občin, ki zagotavlja prostor v vrtcu vsakemu otroku takoj po prenehanju porodniškega dopusta ter vse 
do vstopa v šolo. To je s pametnimi idejami zagotavljala tudi takrat, ko prostora pravzaprav ni bilo. Dvig cen je 
nujen zaradi znanih podražitev. Ni pa nujen sprejem takega sklepa, ki ga ustanoviteljica sprejema zato, da bo 
olajšala plačilo staršem tistih otrok, ki potrebujejo subvencijo do polnega plačila. To je spoštovanja vredno 
dejanje, ki bo res obremenilo občinski proračun, bo pa to vložek v naše otroke, ki so naša svetla prihodnost. Ta 
predlog bo podprla.  
 
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da je ključno sporočilo to, da se za končne plačnike pri plačevanju ne 
bo poznalo nič, kljub vsem povišanjem cen. To je še posebej pomembno glede na čase, ki nas čakajo v 
prihodnje. Prav gotovo so ti bolj temni, kot so bili v preteklosti. Nepovišanje cen bo zagotovo pomenilo neko 
olajšanje in znosne pogoje življenja. Ta korak bo veliko breme za proračun, po drugi strani pa velika 
razbremenitev za uporabnike. Pohvalil je odločitev, ki je bila sprejeta, in upa, da jo bodo danes podprli. Dejal 
je, da bo predlog podprl.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se pridružuje pohvalam. Predlog podpira in meni, da imamo srečo, da 
proračun prenese te obremenitve. Celo zadevo podpira.  
 
Član sveta Andrej KMETIČ je dejal, da tudi on podpira to odločitev. To bo precej razbremenilo starše. Za šalo 
je pripomnil, naj gospoda Jenka dajo malo bližje k mikrofonu, da se ne bo toliko sprehajal.  
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 



K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah 

Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da ni druge možnosti, kot da se ta sklep podpre, če ne gre drugače. Podal je 
pobudo, da bi se razmišljalo o nekih presežnih stvareh, ki bi se dale izvajati na taki podružnični šoli, s katero bi 
mogoče dvignili interes, da se tam spet začne izvajati šolski pouk. Verjame, da se da najti neke stvari, ki bi 
pritegnile ljudi. Mogoče celo, da bi se otroke iz Velenja vozilo tja. Zdi se smešno, ampak s kakšnimi presežki bi 
se to mogoče dalo narediti.  

Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice
Osnovne šole Livada v Cirkovcah.

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

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022-2028 

Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je redko tako presenečen zaradi tako dobro pripravljenega programa. 
Veliko bi se dalo povedati o tem, vendar je omejen s časom, zato bo skušal čim bolj zožati stvari. Dejal je, da 
mu je všeč koncept, všeč mu je širina, stvari so postavili nivojsko. Koncept je res zelo lepo zastavljen in 
pripravljen. Želel bi si, da bi bilo tako tudi še na kakšnem drugem področju, morda bi se lahko podobno 
naredilo tudi za področje športa. Dobro je izraženo, da je potrebno definirati tudi tržni del kulture, to je do sedaj 
manjkalo. Opozoril je, da je potrebno imeti jasno ločnico med visoko kulturo in ljubiteljsko kulturo. To se v 
Velenju zelo meša. Ogromno imamo dogodkov, kar je po eni strani dobro, po drugi pa slabo, ker ni ločnice. 
Potrebna je tudi ločnica med javnim in trženjskim interesom, še posebej, da se ne skače v zelje. Težko je 
narediti tržen koncert v Velenju, če podobne stvari dela MOV. Všeč mu je bilo tudi, da se razmišlja o skupnem 
trženju oziroma o trženju kulture tudi širše. To govori že dolgo let v tem Svetu. Podal je pobudo za zakup 
medijskih prostorov na nivoju MOV, skozi katere bi lahko tržili kulturo, šport, gospodarske stvari itd. Bistveno 
nižjo ceno bi dosegali v medijih, če bi se to na ta način oblikovalo. Strinja se tudi okoli pandemičnega 
okrevanja. Tu je enostavno potrebno posebej pripraviti program za to. Stvar, ki je ni zasledil, so razpisi za 
plačano strokovno pomoč za ljubiteljsko kulturo. Lahko se jim pomaga tudi s tem, da na razpisu dobijo recimo 
2 uri strokovne pomoči, ki jim bo dvignila nivo stvari, ki jih počnejo. Postavil je še vprašanje, kdo bo skrbel za ta 
lokalni program, torej kdo bo skrbel za to, da se bo ta velik projekt delal konceptualno tako, kot je zastavljen. 
Prav bi bilo, da najdejo nekoga, ki mu zaupajo in bo znal te stvari izpeljati tako, kot je zastavljeno. 

Član sveta Andrej KMETIČ je dejal, da bo predlog absolutno podprl. Pogreša pa predvsem srednješolske 
bende. Te bi bilo nekako treba potegniti ven. Predlagal je, da se začne sodelovati s srednjo šolo, morda kak 
razpis za take bende in koncerti pred šolo, kot je bilo nekoč.  

Član sveta Dimitrij AMON je čestital Marku Pritržniku in celotni ekipi, ki je stala za tem programom. Na 
začetku je tudi sam sodeloval in ve, koliko dela je potrebnega za pripravo takega dokumenta. Verjame, da bo 
program zaživel na način, kot je bil zamišljen, želi pa si, da bi bilo tako tudi na področju športa, kjer se 



srečujejo s podobno težavo, namreč če začnejo pisati neko strategijo, naslednje leto pa pride ven nacionalna 
strategija, potem ni neke povezave. Zato so se tudi na področju športa v letošnjem letu odločili, da bodo 
naredili analizo stanja, v naslednjem letu pa bodo začeli pripravljati strategijo. Gospoda Pritržnika je prosil, da 
bi bil ta tudi pri pripravi strategije športa tako aktiven, kot je bil na področju kulture.  
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da se pridružuje čestitkam in pohvalam. Ta program je 
pogled v prihodnost, je pot, je kažipot, kaj se bo dogajalo na kulturnem področju v naši lokalni skupnosti. Čas, 
ko so bili kulturni dogodki onemogočeni, je najbolj pokazal, kako pomembna je kultura za delovanje in za 
življenje. V Velenju kultura je bila, bo in je doma. Žlahtnost vseh teh vsebin zelo navdušuje in ko bereš ta 
program, te kar terja k temu, da razmišljaš, kje se boš umestil vanj. Všeč ji je, da program neguje tisto, kar je 
že znano, recimo ljubiteljsko kulturo, ki jo žlahti in ji dviguje kakovost, hkrati pa odpira vrata profesionalnim 
umetnikom. Še enkrat je čestitala za pripravljeni program, ki ga bo podprla.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne 
občine Velenje 2022-2028. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o odprtju nove proračunske postavke 40320033 Socialno varstvena storitev E-oskrba v 

proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 
 

 
Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. Najprej je podal nekaj pojasnil na razpravo iz prejšnje 
točke. Dejal je, da v Velenju že več let deluje javni sklad za kulturno dejavnost in preko tega pridejo tudi 
strokovnjaki, ki dajo ljubiteljski kulturi usmeritve. Ta del torej je vključen in ga zasleduje tudi lokalni program 
kulture. Glede spremljanja izvajanja programa je dejal, da bi to počela skupina, ki bi pripravila in spremljala 
akcijski načrt. Glede srednješolskih bendov je dejal, da ta program zajema tudi ukrepe in v teh je zapisana tudi 
podpora lokalnim glasbenim ustvarjalcem, MOV pa je tu v preteklosti že naredila velik korak s Hišo bendov. 
Opravičil se je za kršenje poslovnika, nato pa predstavil Predlog Sklepa o odprtju nove proračunske postavke 
40320033 Socialno varstvena storitev E-oskrba v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022. 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
17. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Sklepa o odprtju nove proračunske postavke 40320033 
Socialno varstvena storitev E-oskrba v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na 

daljavo v Mestni občini Velenje 
 
 



Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, ali so ekonomski kriteriji v tem pravilniku zajeti oziroma če se 
torej loči med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo denarja.  
 
Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da jo izjemno veseli, ker MOV poskrbi za tiste, ki so pomoči potrebni. 
Osnovni namen te oskrbe na daljavo je ta, da so starostniki lahko čim dlje doma. Zaveda se, da postajamo 
starejši in da bomo vsi želeli čim dlje živeti v svojem okolju, s svojci in prijatelji, vendar pa nam je zaradi 
zdravstvenih razlogov to lahko onemogočeno. Treba se je tudi zavedati, da so dolge čakalne vrste v domovih 
za varstvo odraslih. Sama je zagovornica tega, da oseba ostane čim dlje doma. Kot je razbrala, je varnost 24 
ur in 7 dni v tednu, torej so lahko mirni tako svojci kot tudi osebe, ki to pomoč potrebujejo. To se ji zdi največ 
vredno. Poleg tega je tisti, ki ostane doma, samostojen, ima neko svoje dostojanstvo in je na nek način 
neodvisen od ostalih. Prav tako so lahko svojci zaradi take pomoči mirni in lažje tudi usklajujejo svoje dnevne 
obveznosti. S tem bodo zagotovo krajše tudi čakalne vrste v domovih za varstvo odraslih, razbremenile se 
bodo družine, svojci, najbolj pomembno pa se ji zdi to, da bo izključenost posameznikov manjša. Dejala je, da 
bo pravilnik zagotovo podprla.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
18. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve 
socialnega servisa oskrbe na daljavo v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 

 
Obrazložitev predloga je podala Sonja GLAŽER.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
19. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske 
uprave SAŠA regije. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe 

prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje 
 
 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.  
 



Članica sveta Brigita TRETJAK je predlagala, da se v 2. člen vključi besedilo, da se za spremembo 
namenske rabe stavbnih zemljišč v primarno rabo, torej gozdna, kmetijska in vodna zemljišča, taksa ne plača. 
S tem bi zagotavljali cilje varstva okolja in ohranjanja narave.  
 
Mag. Branka GRADIŠNIK je dejala, da je pobuda čisto na mestu. Predlagala je, da to vključijo v predlog 
odloka.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
20. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud 
za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podala Alenka REDNJAK.  

 
 
Član sveta Andrej KMETIČ je postavil vprašanje, ali bo lokacija zavoda ostala na Žarovi oziroma ali se bo v ta 
namen zgradil kakšen drug objekt. Zanima ga tudi, ali se z ustanovitvijo zavoda ukinja prostovoljno oziroma 
nepoklicno gasilsko društvo. 
 
Član sveta Dimitrij AMON je najprej pohvalil pripravljeni osnutek odloka, nato pa se je zahvalil gasilkam in 
gasilcem v vseh 7 prostovoljnih gasilskih društvih, ki delujejo v MOV. Primeri iz Slovenije kažejo na to, da je bil 
res že skrajni čas, da se tudi v Velenju še bolj uredi pravno formalni status in da se ustanovi javni zavod. To bo 
pripomoglo k še dodatnemu izobraževanju gasilk in gasilcev, k izvajanju tržne dejavnosti, prav tako ne bo 
toliko trpelo delo z mlajšimi, ker bosta tudi zanje ostala čas in energija. Ta javni zavod bi bilo smiselno umestiti 
v novi satelitski urgentni center, to je namreč praksa po Evropi. Tako bi si lahko medsebojno pomagali 
reševalci in gasilci. 3. razvojna os in tudi razmišljanje Gorenja, da gasilsko službo poišče na trgu, pa sta le še 
dodatna razloga, da ta odlok danes podprejo.  
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da bo ta osnutek odloka zagotovo podprl. Gre za enega najpomembnejših 
odlokov, ki se sprejema na področju gasilstva. Nadgradnja organiziranosti je bila potrebna. Organiziranost bo 
boljša, kadrovska zasedenost bo večja, pa tudi opremljenost in izobraževanje. Predlagal pa je, da se v 17. člen 
zapiše, da se vključi v strokovni svet član štaba civilne zaščite. Gasilci so namreč osnova zaščite in reševanja 
in je prav, da je prisoten tudi eden od članov štaba. V 23. členu pa naj se dopolni, da je predlagatelj tega člana 
župan.  
 
Član sveta Jože HRIBAR je dejal, da zenkrat odloka ne bo podprl, ker meni, da je v njem še malo preveč 
neznank, poleg tega meni, da je vse skupaj sestavljeno malo preveč na hitro. Alenka je tudi sama povedala, 
da gasilci še niso povedali svojega mnenja, zato je zaenkrat njegovo mnenje negativno.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se danes pogovarjajo o osnutku nove organiziranosti naših gasilcev, kar 
samo po sebi ni sporno, moti pa ga, da je pri celi zgodbi en kup neznank. Nato je izrazil pohvalo gasilkam in 
gasilcem, ki vrsto let odlično delajo. Verjame, da je cel plaz teh sprememb povzročil interes Gorenja, da izloči 
gasilsko enoto iz same delovne organizacije. Pozdravlja željo po zaščiti delovnih mest teh gasilcev, skrbi pa 
ga, ker ni predstavljeno, kaj se bo zgodilo potem s to novo organizacijsko strukturo, torej kakšne stroške bodo 
imeli, koliko bo novih zaposlenih, prišel bo nov direktor, potrebno bo nabaviti novo opremo, jo vzdrževati itd. O 
tem ni nič govora. Menda bo Gorenje primaknilo nekaj denarja, zato da se znebi svojega stroška in bo ta stvar 
na plečih MOV. Sicer dobimo določeno višjo kvaliteto, ampak sprašuje jih, ali se jim ne zdi smiselno, da dobijo 



vpogled v to, kaj bo to prineslo, torej kakšni bodo stroški in kakšne bodo koristi. Cela zadeva je danes 
predstavljena zelo skopo, ker so neki interni interesi. 

Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka pozval, naj obrazloži konkretno, o kakšnih interesih govori. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da so očitno neki interesi, da se ta zadeva naredi.  

Župan Peter DERMOL mu je odvrnil, da je rekel, da ima nekdo neke interese. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da očitno nekdo mora imeti interes. Če ne bi imel interesa, se ne bi delale 
spremembe.  

Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka vprašal, ali torej ugiba ali ve. Ker če je tako, bo šel spet na sodišče. 
Ravno so en primer zaključili na sodišču, sicer zelo slabo za svetnika Jenka, zato ga prosi, da konkretizira.  

Član sveta Matej JENKO je župana vprašal, o čem govori in kaj obtožuje.  

Župan Peter DERMOL je odgovoril, da nič ne obtožuje, samo pove, da ne bo svetnik Jenko spet na sodišču. 

Član sveta Matej JENKO ga je vprašal, kdo je na sodišču.  

Župan Peter DERMOL je odgovoril, da svetnik Jenko sedaj ni več na sodišču in je ta uspešno plačal, kar je 
moral. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je na sodišču cela stvar padla. Tožilec je zavrnil vse, kar je župan 
navajal.  

Župan Peter DERMOL je odgovoril, da zato pa je svetnik Jenko plačal vse, kar je moral. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da zato, ker ni hotel povzročati stroškov. Proces bi se vlekel 5 let, oni pa 
niso imeli ene pravne podlage za to.  

Župan Peter DERMOL je odvrnil, da je torej svetnik Jenko plačal brez pravne podlage. 

Član sveta Matej JENKO je odgovoril, da ja, ker si je s tem kupil mir.  

Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka še enkrat pozval, naj pove, kdo ima kakšne interese, v nasprotnem 
primeru pa naj ne zavaja.  

Član sveta Matej JENKO je dejal, da govori o tem, da je interes izkazan že s tem, ko se je nova organizacijska 
struktura začela postavljati. Želi, da se stvari pripravijo tako, kot jih je potrebno pripraviti, da vedo, kaj za sabo 
te stvari potegnejo, torej ne samo, da se prikazuje lepa stvar, vse ostale pa se pomete pod preprogo. Dejal je, 
da je tega dovolj. Na MOV se je potrebno začeti pogovarjati konkretno. V tem osnutku to ni jasno in zato tega 
predloga ne bo podprl.  

Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da je ta način, ki ga izvaja Hisense, torej da spravlja ven gasilce, 
pravnike itd., zelo zaskrbljujoč. Glede osnutka pa se bo vzdržala. Ni proti, ker ideja načeloma ni slaba, bi si pa 
želela slišati mnenje kakšnega gasilca, pa mogoče tudi človeka iz Gorenja oziroma Hisensa.  

Član sveta Bojan VOH je dejal, da bo osnutek odloka podprl. Gre namreč za odlok o ustanavljanju javnega 
zavoda, ki je eden osnovnih aktov, da sploh lahko nekaj ustanoviš, vse ostalo pa se bo uredilo s pravilniki. V 
tem osnutku pa je predvideno, da dajejo svoje pripombe in teh danes ni ravno slišal, slišal pa je, kaj vse naj bi 
ta javni zavod opravljal. Zagotovo bo 3. razvojna os prinesla dodatne naloge. Če bo morala gasilska služba 
ven iz podjetij, potem jo bo moral nekdo nadomestiti in bo potrebno zagotavljati gasilsko dejavnost tudi za to, 
ne glede na to, kdo jo bo izvajal. Meni, da je najosnovnejše, da danes osnutek odloka podprejo. 

Članica sveta mag. Karmen GRABANT je dejala, da bo osnutek podprla. Poklic gasilca je srčno in strokovno 
delo. Razume, da ta osnutek odloka določenih stvari ne vsebuje, saj so pravilniki in akti znotraj gasilstva zelo 
jasno določeni. Čudi jo, da Hisense ne bo več imel svoje gasilske enote, ker lahko kot kemik na glas pove, da 
je to rizična in ogrožujoča skupina kemikalij in si ne predstavlja, kaj se lahko zgodi. V Velenju smo že imeli 



požar galvanov in so poklicni gasilci iz Gorenja nekaj malega lahko naredili, ampak brez pomoči ostalih ni 
nikakor šlo. Dejala je, da bomo imeli 3. razvojno os. Pri prometnih nesrečah so gasilci prvi. Zelo jo žalosti, ko 
nekdo reče, da je pri gasilcih ozadje, saj je prepričana, da pri gasilcih tega ni. Ko smo v težavah, oni prvi 
priskočijo. Veseli jo, da bo MOV dobila poklicno gasilsko enoto.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da si Velenje zasluži gasilsko brigado, s Hisensom ali brez. Meni, da moramo 
biti toliko napredni in razvojno naravnani, da še bolj profesionaliziramo gasilsko enoto. Vedno obsežnejše so 
naravne nesreče in vse drugo, kar se dogaja. Marsikaj se spreminja in mi moramo biti na varni strani. Potrebno 
je povezati vse segmente, ki se ukvarjajo z reševanjem. Zaslužimo si, da imamo na območju Velenja reševalni 
center in s tem odlokom vzpostavljamo temelje, da lahko na nečem gradimo. Ta odlok ni nastal iz včeraj na 
danes, ampak je to več kot pol leta dela strokovnih služb in aktivnega sodelovanja z gasilci. Sam se ni 
opredeljeval do vsebine odloka, ker želi, da se tudi gasilci do njega v širši strukturi opredelijo in podajo svoje 
pripombe, da bodo naredili optimalni dokument. Največji strah pa je prostovoljstvo. S tem zavodom namreč ne 
smejo uničiti prostovoljnega gasilstva in to je pa bistvo, saj tam je pa srce in začetek nekih novih gasilskih 
posameznikov. Dejal je še, da se lahko povežejo z Gorenjem. Če bodo oni dali na trg gasilstvo, je dobro, da to 
potem opravlja nekdo iz Velenja, torej poklicna brigada, pod pogojem, da infrastrukturo za reševanje v 
njihovem podjetju zagotovi Hisense. Pogoji morajo biti torej jasni, ne pa da občina potem prevzame stroške. To 
je pač tržni delež, ki ga bo gasilska brigada tudi izvajala na samem trgu. Danes tudi niso kaj omenjali 
Premogovnika Velenje. Vprašanje je, kaj bo z jamsko reševalno službo, ko se bo Premogovnik zaprl oziroma 
ko bo v postopku zapiranja. Tudi na Premogovniku se lahko odločijo in ta del enostavno izločijo. In najlepše je, 
da to zajamejo v nek javni zavod in skušajo ustvariti nek sistem zaščite in reševanja. Danes lahko vsi podajo 
svoje pripombe. Na občnem zboru bodo ta odlok še enkrat predstavili in poslušali še enkrat njihove pripombe 
in dokler ne bo ta dokument usklajen med vsemi deležniki, predloga samega ne bodo obravnavali.  
 
Alenka REDNJAK je dejala, da je s proračunom za 2022 in 2023 predvidena novogradnja reševalnega centra 
skupaj s satelitskim urgentnim centrom in zavod bo v tem objektu domoval. Za letošnje leto so predvidena 
sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo, v naslednjih letih pa bodo predvidli izgradnjo. Začasno 
bodo prostori kot do sedaj, torej PGD Velenje, če bodo prevzeli požarno varovanje v Gorenju, pa bo Gorenje 
zagotavljalo svoj del prostorov in opreme. Dejala je, da se bo status prostovoljnega gasilskega društva 
spremenil, nikakor pa se ne bo ukinil. Prostovoljno gasilstvo se v naši občini ne bo ukinjalo. Prostovoljno 
gasilsko društvo Velenje torej ostaja, spremenila pa se bo kategorija. Sedaj ima 6. kategorijo, ker ima poklicno 
jedro. Ko bo ustanovljen zavod, pa bo seveda prišlo do spremembe kategorizacije društva. Vseskozi so z 
društvom pripravljali cel koncept in ni nekih ključnih pripomb na osnutek iz njihove strani. So neki manjši 
popravki, vsebinski pa sploh ne. Vseskozi so z njimi delali, zato so tu na isti valovni dolžini. Ponovno je dejala, 
da bodo financirali javno gasilsko službo, tržni del pa se mora financirati iz tržne dejavnosti. To so tudi zapisali 
v odlok in tudi finance se bodo vodile ločeno. Takšna so pravila v vseh javnih zavodih in tudi ta odlok je 
pripravljen tako kot odloki drugih javnih zavodov. Natančna organiziranost pa bo v statutu, v sistemizaciji, v 
načinu opremljanja itd. Njihova naloga pa je, da morajo zagotavljati, da bo javna gasilska služba potekala 
nemoteno, zato kupujejo vso opremo in urejajo gasilske domove, ker gasilci sami nimajo toliko sredstev, da bi 
lahko to urejali. Nov zavod bo verjetno potreboval še kakšno novo opremo, ker bo tudi dejavnost širša in 
zahtevnejša. Trenutna oprema, ki jim je na voljo, pa je sicer v lasti GD Velenje, vendar jo je v pretežni meri 
financirala občina. Z gasilci so v dogovoru, da bodo to opremo in prostor vzeli v najem, niso pa se še 
dogovorili, za kakšno vrednost.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da so dobili kup odgovorov, ki bi jih lahko dobili že ob sami predstavitvi. 
Spraševal je stvari, ki so bile nedorečene in njega moti, da ene stvari niso predstavljene tako, kot bi morale biti. 
Kup stvari bi bilo potrebno povedati, pa jih nihče ni povedal. Dejal je, da ni proti novi organizacijski obliki. 
Strinja se, da je to razvoj, ampak še vedno je treba pred tem vedeti, kaj to za sabo prinese. O tem niso slišali 
nič oziroma malo. To bi moralo biti zapisano, da se seznanijo o tem pred glasovanjem. Ponovno je prosil, da 
se pred predlogom pripravi, kakšne finančne posledice prinaša dolgoročno nova organizacijska oblika. Hkrati 
ga tudi zanima, koliko opreme bo treba na novo kupiti, če bo prišlo do dogovora z Gorenjem. Potrebno je 
vedeti, kakšna je tista oprema, ki jo imajo. Treba je gledati celovito, ne pa kar na horuk.  
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku dejal, da je to ustanovitev javnega zavoda in ne pogodbeno razmerje 
s Hisensem. To je tržni del, s katerim se bo zavod ukvarjal.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je treba o teh stvareh razmišljati naprej, da ne bodo potem tako kot pri 
zemljiščih ob jezeru in se potem reče, da se pa zdaj ne da in nas izsiljujejo.  
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku dejal, naj še enkrat pove, kaj je težava glede zemljišč ob jezeru. 



 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da so jih imeli možnost že zdavnaj odkupiti.  
 
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka vprašal, kdaj so dobili predkupno pravico. 
 
Član sveta Matej JENKO je župana vprašal, ali se bo kar naprej drl ali mu bo dovolil, da odgovori.  
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku dejal, naj odgovori. 
 
Član sveta Matej JENKO je nato županu zabrusil, da potem pa naj utihne. Če mu da možnost, da odgovori, 
potem naj župan ne govori več.  
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku ponovno dejal, naj pove, kdaj je lastnik prodajal zemljišča ob jezeru. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je govoril o tem, da bi se lahko o prodaji zemljišč dogovarjali že pred 20 
leti, če bi bil interes. Govoril je o politiki, ki je imela možnost te stvari izpostaviti. Imela je možnost uveljavljati 
predkupno pravico, ko se je prodajalo zemljišče, kjer je Vista. 
 
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka vprašal, v katerem letu je. Dejal mu je, naj se prestavi v realno 
življenje.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je govoril o tem, kaj bi se že lahko naredilo, če bi bila neka dolgoročna 
vizija in če bi občina oziroma njihova stranka imela vizijo, kaj bo s turizmom v Velenju.  
 
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka vprašal, zakaj jih mora torej on na vsaki seji utrujati s tem. Zanima 
ga, kakšno vezo imajo oni s tem, kaj je bilo 20 let nazaj. 
 
Član sveta Matej JENKO je odgovoril, da je to njihova politika. 
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku odvrnil, da on pa nima politike, ker je zamenjal že 3 stranke in vidi, 
da svetnik nima politike.  
 
Član sveta Matej JENKO je odgovoril, da je bil samo v 1 stranki. Ponovil je, da so imeli možnost te stvari že 
zdavnaj urediti, če bi bil interes. Lahko bi se pogovarjali z upravo PVja, ko še ni bilo HSEja. Na koncu je dejal, 
da upa, da bo dobil odgovore na vprašanja, ki jih je postavil.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da imajo sprejet proračun. Sredstva, ki so namenjena za gasilce, se ne 
prekoračujejo. Glede tržnega dela pa je vse odvisno od trga in to ni naloga tega odloka. Odlok postavlja 
temelje, da lahko gradijo naprej. Sredstva, ki so v proračunu, za katerega misli, da ga svetnik Jenko ni potrdil, 
so namenjena gasilcem in so lani zaposlovali, letos so zaposlili in bodo tudi v prihodnje, če bo to potrebno. 
Prostovoljstvo pa ostane na taki ravni, kot je danes oziroma se v njega tudi vlaga, da ga razvijajo naprej. 
Osnutek je zato, da svetniki lahko postavijo vprašanja in dobijo tudi odgovore do predloga odloka.  
 
Član sveta Jože HRIBAR je dejal, da ima informacije, da je že to zmenjeno, in sicer da naj bi Gorenje občini 
plačevalo letno za gasilski servis, in sicer 350.000 EUR, za to pa naj bi bila stalno prisotna 2 gasilca v  
Gorenju. Sčasoma se bo pokazalo, ali so te informacije resnične. Županu in svetniku Jenku pa je predlagal, da 
si rezervirata termin na VTVju in naredita tam eno soočenje in sam rade volje plača to soočenje.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da si želi, da bi se tudi svetnik Hribar večkrat oglasil na sami seji, ne pa da 
samo obtožuje in zaničuje delo občinske uprave na spletnih oziroma socialnih omrežjih. Glede dogovora z 
Gorenjem pa lahko zagotovi, da ne obstaja.  
 
Član sveta Andrej KMETIČ je dejal, da se bo vzdržal glasovanja, ker bi rad slišal še, kaj bodo povedali gasilci. 
Potem bo bolj jasna slika za vse.  
 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
21. SKLEP 
Predlog 



Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska 
enota Velenje. 
 
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, 1 je bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027 

 
Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da tega ne bo podprl, čeprav je podprl osnutek. Po tehtnem razmisleku in po 
pogovorih z ljudmi je prišel do zaključka, da je ta predlog pripravljen bistveno premalo ambiciozno. To bi naj bil 
eden od stebrov, v sami strategiji pa je zapisano, da to ne more biti eden od stebrov. Verjame, da Velenje ima 
turistični potencial, vendar ne s to strategijo. Ta strategija je lahko del kake druge, širše strategije, ki bi res 
lahko predstavljala gospodarski steber. Žal mu je, da je toliko časa in sredstev že bilo investiranih v ta predlog. 
Ve, da so se potrudili, ampak meni, da izhodišča niso prava. Družinski turizem se že gredo v Sloveniji vsaj 3 ali 
4 mesta, ampak v Velenju bi pa naj bil najbolj družinski. Meni, da je smiselno stopiti nazaj in poiskati druge 
temelje za novo strategijo, ki bi res lahko pomenila pravi preboj na področju turizma v Velenju.  
 
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da so to strategijo obravnavali na Odboru za gospodarstvo. Tam je 
bilo podanih veliko pripomb. Predvsem jo je veselila pobuda gospe Alenke Kikec, ki jim je predstavila 
strategijo, in sicer da je strategija živa materija in da bo podala pisno pobudo, da bodo lahko vsi člani Odbora 
za gospodarstvo aktivno sodelovali pri tej strategiji. Dejala je, da je tudi gospod Jenko član tega odbora, zato 
ga je javno pozvala, da se odzove na to pobudo.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je bila strategija kar nekaj časa v javni obravnavi, pripomb pa ni bilo, tudi s 
strani gospoda Jenka ne.  
 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
22. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju 
za obdobje 2022-2027. 
 
Za predlog je glasovalo 23 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letni program dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne 

razsvetljave MOV za leto 2022 
 
 
Obrazložitev programa sta predstavila Anton BRODNIK in David ŠKET.  
 
Članica sveta Veronika JUVAN je pohvalila obnovo in ogromne prihranke, že od samega začetka mandata pa 
opozarja na razsvetljavo na Kolodvorski in v Paki pri Velenju. Tam so odseki, ki so temni, nepregledni in 
nevarni. Postavila je vprašanje, kdaj bo tam razsvetljava, saj na to že res dolgo opozarja.  
 



Anton BRODNIK je odgovoril, da so pogodbo že pripravili za te manjše odseke in naj bi se to uredilo v 
letošnjem letu, tudi na Kolodvorski in v Paki, nekaj pa še na Šlandrovi. Letos se bo torej to začelo odvijati.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili z letnim programom dela.  
 
 
 
 
 
 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za 

leto 2021 
 
Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK.  
 
Članica sveta Majda GABERŠEK je dejala, da so v svetniški skupini SAB enotnega mnenja, da je v MOV za 
starejše dobro poskrbljeno. To je bilo še posebej vidno ob izbruhu epidemije covida, ko so starejšim pozornost 
namenjali prostovoljci projekta Udarnik, projekta Starejši za starejše itd. V imenu svetniške skupine SAB se je 
zahvalila županu, ki je najbolj zaslužen za to, da se storitev pomoči na domu ne izvaja preko koncesionarja, 
ampak v okviru javne službe. Druga pomemba zadeva pa je rekonstrukcija Doma za varstvo odraslih Velenje. 
Za svetniško skupino SAB novica o rekonstrukciji sicer ni bila nepričakovana, saj so že maja 2020 na sestanku 
stranke dosegli, da se je rekonstrukcija umestila na prioritetno listo. Potrebno je bilo le še ponovno potrditi 
takratno direktorico DVOja, ki je ves čas sodelovala na projektu. Ker je bila v svet izvoljena članica njihove 
stranke, druga njihova članica pa je bila potrjena s strani Vlade RS, jim je uspela tudi potrditev direktorice. Od 
tu dalje je projekt uspešno potekal v sodelovanju resornega ministra Janeza Ciglerja Kralja, župana Petra 
Dermola in direktorice DVOja Violete Krajnc Potočnik. Ni jim bilo lahko, saj je bilo veliko nerazumnih 
nasprotovanj in lobiranj. Akterji niso bili naklonjeni temu, da te storitve izvaja javni zavod, ampak so favorizirali 
izgradnjo zasebnega doma s koncesijo, kar bi storitve oskrbovancev bistveno podražilo. Zato so bili v stranki 
SAB neomajni, da se mora najprej obnoviti DVO, ki je javni zavod, šele nato pa zasebni, če bodo potrebe. Tudi 
v okviru tega se je zahvalila županu, saj je dal prednost rekonstrukciji DVOja in s tem ponovno pokazal, da 
uresničuje svoj program, v katerem je zapisal, da bo podpiral javno in ne zasebno.  
 
Član sveta Matej JENKO je najprej pohvalil dobro predstavitev. Pohvalil je tudi to, da se v MOV dobro skrbi za 
starejše. Pri nekaterih dejavnostih sodeluje tudi sam že od samega začetka. Donirana hrana je bila celo 
njegova pobuda. To z veseljem počne za starejše. Že od svojega 1. mandata pa daje pobude za odkup 
varovanih stanovanj v pritličjih in prvih nadstropjih večstanovanjskih hiš, vendar se to iz nekega razloga ne 
usliši. Starejšim lahko tako omogočijo, da se družijo z mlajšimi v večstanovanjskih hišah. Na ta način bi lahko 
tudi preko stanovanjskega sklada odkupovali na trgu stanovanja in jih dajali v fond in bi zlasti pritlična 
stanovanja potem dodelili starejšim občanom, ki želijo biti še vedno samostojni. Te prakse so zunaj znane in 
tukaj ne odkriva tople vode. Če bi ga poslušali, bi danes lahko imeli v fondu že kup stanovanj. Meni, da je 
smiselno, da se o teh stvareh razmišlja. Tako bi dobili bivalne enote za ljudi, ki so še pokretni in še lahko 
skrbijo zase. Marsikdo od starejših bi svoje stanovanje predal v fond, zato da bi imel poskrbljeno za takšno 
življenje naprej, ki bi mu olajšalo bivanje. Ponovno je torej podal pobudo, da se razmisli o odkupu stanovanj v 
pritličjih in prvih nadstropjih in se pripravi projekt.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da lokalna skupnost stanovanja kupuje v sodelovanju s stanovanjskim in 
nepremičninskim skladom oziroma gredo v partnerstvo. Pobuda sicer ni slaba, ampak problem je, da so zelo 
strogi kriteriji, kakšna morajo biti ta stanovanja in tu so največje ovire. Prav tako pridejo v poštev le nova 
stanovanja. To so pač razpisi, ki so dani in te kriterije morajo upoštevati.  
 
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da se tudi sama pridružuje pohvalam in čestitkam za opravljeno 
preteklo delo, ki je tudi posledica močne socialne občutljivosti socialnih demokratov za težave in potrebe, ki se 
pojavljajo v mestu. Resnično veliko dela je bilo opravljenega, ostajajo pa še stvari, ki se jih je še potrebno lotiti 
in jih rešiti. Sama vidi način v tem, da se starejše povabi k sodelovanju, da lahko povedo, kaj v mestu 
pogrešajo, kaj si želijo in kaj potrebujejo. Prvi korak je že bil narejen s tem, ko je župan opravil forum s 
starejšimi, zato je predlagala, da to nadaljujejo tudi v prihodnje.  
 
Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da je zelo vesela, da je naša občina odprta za te stvari in se veseli 
starosti v tem mestu. Sama je tudi koordinatorka donirane hrane pri socialnih demokratih, in sicer koordinira 



vožnje. Dejala je, da jo izjemno žalosti, ker je vedno prisotna ta tema, kdo je glavni, kdo je odgovorni, vedno je 
neko tekmovanje. Dejala je, naj že enkrat končajo s tem in začnejo sodelovati. Zavedati se tudi morajo, da se 
vsi bližajo starosti in takrat jim ne bo pomembno, kdo jim bo kaj dal, levi, desni, prostovoljci, pomembno je le, 
da hrano dobijo.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 12.33.  

 
 
 
Pripravila: 
Petra Cerjak, l.r. 

Župan Mestne občine Velenje 
Peter Dermol, 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, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra

(ID znak parcela 965 1426/5) 

1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID znak parcela 965 1426/5, velikosti 130 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:  4780-0024/2022 
Datum:  

župan Mestne občine Velenje 
 Peter DERMOL  
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OBRAZLOŽITEV: 

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.  

Nepremičnina z ID znakom parcela 965 1426/5 bo po izvzemu iz javnega dobra postala last MO Velenje in bo kot takšna 
v pravnem prometu. 

V Velenju, 28. 3. 2022 

Pripravil:        mag. Branka Gradišnik, l.r. 
Bojan Lipnik, svetovalec I, 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 
in 17/19)  predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 

župan Mestne občine Velenje 
 Peter DERMOL, l.r.  



DOF in DKP: GURS - maj 2013 Grafična priloga - Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze 
iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1426/5) 

Merilo 1: 5000 

Urad za urejanje prostora MOV, 
marec 2022 



DOF in DKP: GURS - maj 2013 Grafična priloga - Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze 
iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1426/5) 

Merilo 1: 1000 

Urad za urejanje prostora MOV, 
marec 2022 
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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, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra

(ID znak parcela 954 1286/3) 

1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID znak parcela 954 1286/3, velikosti 295 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:  465-05-0051/2020 
Datum:  

župan Mestne občine Velenje 
 Peter DERMOL 
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OBRAZLOŽITEV: 

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.  

Nepremičnina z ID znakom parcela 954 1286/3 bo po izvzemu iz javnega dobra postala last MO Velenje in bo kot takšna 
v pravnem prometu. 

V Velenju, 28. 3. 2022 

Pripravil:       mag. Branka Gradišnik, l.r. 
Bojan Lipnik, svetovalec I, 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 
in 17/19)  predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 

župan Mestne občine Velenje 
 Peter DERMOL, l.r.  



Merilo 1:1000

Urad za urejanje prostora MOV
maj 2014

DOF in DKP: GURS - maj 2013 Urad za urejanje prostora MOV,
november 2021

Grafična priloga - Sklep o izvzemu nepremičnine v 
k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1286/3)

Merilo 1:5000



DOF in DKP: GURS · maj 2013 Grafična priloga - Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje 
iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1286/3) 

Merilo 1:1000 
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Urad za urejanje prostora MOV, 
marec 2022 



Predlagatelj: ŽUPAN                Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu 
(Uradni list RS, št. 139/06, 9/17) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na  ____ seji, dne _________ sprejel naslednji   
 

SKLEP  
o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje 

 

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje ocenjuje, da je izvajanje Občinskega programa varnosti Mestne občine 
Velenje ustrezno. 

2. člen 

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

 

Številka: 0611-0001/2022    
Datum:   

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL  

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Skladno s 6. členom Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, 9/17) je Mestna občina 
Velenje sprejela Občinski program varnosti. V navedenem zakonu je določeno, da občinski organi 
najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. Poročilo je izdelano kot pregled 
predstavljenih področij v sprejetem Občinskem programu varnosti Mestne občine Velenje in je sestavni 
del Poročila o delu Skupne občinske uprave SAŠA regije za leto 2021 ter ocene izvajanja občinskega 
programa varnosti.  
 
 
V Velenju, 31. 3. 2022 
     
 

                                   Sonja Glažer, l.r. 
             vodja Skupne občinske uprave SAŠA regije  

 
 

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

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r.   



Številka  820-03-0001/2020 
Datum:   30. 3. 2022 

POROČILO O DELU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2021 

Gasilstvo je najbolj množična sila v sistemu zaščite in reševanja, kar se dokazuje ob večjih naravnih in drugih 
nesrečah, tudi v naši občini. V zadnjih 10 letih lahko omenimo žled, večje požare v naravi, huda n € ja ter večje 
poplave. V 150 letih gasilske zgodovine je ob nudenju pomoči sočloveku ta dejavnost imela še druge pomembne 
družbene učinke, od prebujanja nacionalne zavesti, skrbi za slovenski jezik, do vzpodbujanja družbenega življenja na 
vseh nivojih. Danes je gasilstvo postalo strokovno usmerjeno in v nudenje pomoči orientirano. Je predvsem javna 
lokalna služba in še le potem vse ostalo. 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. Že v uvodu moramo omeniti 450 gasilskih intervencij v letu 
2021 v naši občini. 
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. GZ 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 zaposlena strokovna 
delavka, katere zaposlitev in redno delovanje GZ sofinancirajo vse tri občine.  

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. Od leta 2018 so PGD aktivno vključena 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. To pomeni, da gredo v takem primeru poleg reševalnega vozila z ekipo, na pomoč tudi 
gasilci. Gasilce smo za ta namen usposobili in dodatno opremili. Trenutno je operativnih 120 gasilk in gasilcev MOV 
kot prvi posredovalci, ki svoje znanje redno obnavljajo vsako leto. 

PGD v MO Velenje (1997) so 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.  

Kategorizacija PGD v MOV: 

- PGD Velenje V. kategorija (ustanovljeno poklicno jedro s petnajstimi 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
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INTERVENCIJE IN PREVOZI PITNE VODE V 2021 

Število intervencij je v zadnjih letih nenehno nihalo, v povprečju pa gasilci opravijo okoli 400 intervencij letno. Spodaj 
so podani statistični podatki za zadnjih 12 let. V zadnjih treh letih je povprečje 477 intervencij. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
št. 
intervencij 191 283 404 362 406 274 342 400 385 506 477 450 

gas. vozila 311 409 576 554 651 336 473 532 490 642 584 544 

št. 
gasilcev 1.623 2.029 2.946 2.558 3.196 1.660 2.732 2.993 2.416 3.302 2.573 2.529 

Spreminja se tudi struktura in zahtevnost intervencij, kar je povezano predvsem z ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki 
jih je vsako leto več in so vse bolj intenzivni. To pomeni, da morajo PGD za takšno delovanje imeti posebno opremo in 
specialistično usposobljene gasilce. Takšne intervencije so predvsem plazovi, žled, n € ja – razkritja streh, podrta 
drevesa (delo na višini, delo z motorno žago) ter velike intervencije (več enot, veliko gasilcev in opreme). Takšne 
nesreče od gasilcev zahtevajo specifično znanje in opremo. Prav zato operativce pošiljamo na posebna usposabljanja 
za delo s specialnimi orodji, za delo na višini in podobno.  
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INTERVENCIJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV MO VELENJE V LETU 2021 
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POŽARI 

STANOVANJSKI 
OBJEKTI 

število interv. 11 2 3 5 0 2 4 27 
gasilska vozila 23 6 6 9 0 6 10 60 
št. gasilcev 131 25  29 49 0 32 57 323 

GOSPODARSKA 

POSLOPJA 

število interv. 6 0 1 0 1 0 0 8 
gasilska vozila 7 0 2 0 3 0 0 12 
št. gasilcev 35 0 10 0 23 0 0 68 

NARAVNO OKOLJE 
število interv. 7 1 2 2 0 0 1 13 
gasilska vozila 10 2 4 3 0 0 2 21 
št. gasilcev 50 10 32 17 0 0 8 117 

PROMETNA 
SREDSTVA 

število interv. 6 0 1 1 1 1 1 11 
gasilska vozila 6 0 2 1 3 3 1 16 
št. gasilcev 41 0 16 7 13 16 8 101 

OSTALI 

POŽARI 

število interv. 40 0 1 1 0 0 0 42 
gasilska vozila 40 0 1 1 0 0 0 42 
št. gasilcev 169 0 8 2 0 0 0 179 

TEHNIČNE INTERVENCIJE 

PROMETNE NESREČE 
število interv. 50 0 0 0 0 0 0 50 
gasilska vozila 74 0 0 0 0 0 0 74 
št. gasilcev 499 0 0 0 0 0 0 499 

NEVARNE SNOVI 
število interv. 24 1 0 0 0 0 0 25 
gasilska vozila 26 1 0 0 0 0 0 27 
št. gasilcev 104 2 0 0 0 0 0 106 

POPLAVE 
število interv. 0 0 1 1 0 0 2 4 
gasilska vozila 0 0 2 1 0 0 2 5 
št. gasilcev 0 0 12 2 0 0 4 18 

OSTALA TEH. 

POMOČ 

število interv. 12 3 1 5 0 0 6 27 
gasilska vozila 11 3 1 5 0 0 5 25 
št. gasilcev 42 23 7 13 0 0 40 125 

OSTALO 

OSTALO 
število interv. 221 0 4 14 3 1 0 243 
gasilska vozila 239 0 6 13 3 1 0 2262 
št. gasilcev 879 0 35 64 14 10 0 1002 

 SKUPAJ: 377 7 14 29 5 4 14 450 
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INTERVENCIJE - AED 
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Kategorija V. II. II. II. II. II. I. 

AED 

število interv. 0 0 0 4 1 1 1 7 

gasilska 
vozila 0 0 0 3 1 1 1 6 

št. gasilcev 0 0 0 17 5 10 3 35 

ZBIRNIK VSEH INTERVENCIJ, KI SO BILE OPRAVLJENE V MO VELENJE ZA LETO 2021 

POŽARI TEHNIČNE INT. OSTALO 
SKUPAJ 

št. intervencij 101 št. intervencij 106 št. intervencij 243 št. intervencij 450 

gas. vozila 151 gas. vozila 131 gas. vozila 262 gas. vozila 544 

št. gasilcev 788 št. gasilcev 739 št. gasilcev 1002 št. gasilcev 2529 

PREVOZI PITNE VODE: 

PREVOZI PITNE VODE 
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Kategorija V. II. II. II. II. II. I. 

VODA 

število 
prevozov 

50 0 0 42 61 21 0 174 

gasilska 
vozila 

50 0 0 42 61 21 0 174 

št. gasilcev 62 0 0 56 61 30 0 209 
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ZBIRNIK IZOBRAŽEVANJA, KI JE BILO OPRAVLJENO V MO VELENJE ZA LETO 2021 

S temeljnim izobraževanjem si gasilci pridobijo temeljna 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. V letu 2021 je bilo veliko 
težav pri organiziranju vseh oblik usposabljanja, vseeno pa se je 131 gasilk in gasilcev udeležilo različnih tečajev, 
usposabljanj ter seminarjev. Podrobno je tabela prikaza spodaj.  

Izobraževanja in usposabljanja gasilcev potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in posebnimi pravili gasilske 
službe prostovoljnih gasilcev. Poznamo naslednje oblike usposabljanja: temeljno, dopolnilno,  permanentno in 
obnovitveno. Trenutno je na voljo 23 različnih oblik tečajev ter praktične vaje. Že to kaže na to, kakšen obseg znanja 
naj bi imel operativni gasilec. Z dopolnilnim izobraževanjem si gasilci pridobijo dodatna – specialistična znanja, ki so 
potrebna za opravljanje posebej zahtevnih nalog. Za pridobitev specialnosti je potrebno izpolnjevati poleg posebnih 
strokovnih znanj tudi zdravstvene in psihofizične sposobnosti.  

 

Naziv tečaja / specialnosti 
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GASILEC PRIPRAVNIK  1  2 7 1 4 

OPERATIVNI GASILEC    (3 v teku) 2  6 

NOSILEC IDA  1  2 3  5 

NOSILEC IDA – obnovitveni  2  1   3 

NEVARNE SNOVI 1 1      

NEVARNE SNOVI - 
obnovitveni 

   1    

TEHNIČNO REŠEVANJE  1      

TEHNIČNO REŠEVANJE - 
obnovitveni 

   1    

GAŠENJE NOT. POŽAROV 
MODUL A, B, C  

 5    2 5 

MOTORNA ŽAGA 1 1  1 2  2 

INFORMATIKA    1    

INŠTRUKTOR 1+2       

SERVISER RGA 3   1    

OSTALO  1  17 37   

PSIHOLOŠKA POMOČ    1    

SKUPAJ: 8 13 0 28 (31) 51 3 25 

SKUPAJ VSA PGD: 131 
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DELO Z GASILSKO MLADINO V LETU 2021 

 
Kljub aktivnostim in trudom, ki so jih v društvih in na zvezi vlagali v prilagajanje in sledenju covid zahtevam, jim ni 
uspelo izpeljati zastavljenih planov in ciljev. V letu 2021 se je mladinska komisija sestala na 4. sejah, od tega je bila 
ena korespondenčna. Mladinska komisija je zaradi situacije povezane s COVID-19 morala odpovedati vse dejavnosti 
in tekmovanja pri katerih sodeluje kot organizator.  

Vseeno so v mesecu februarju sodelovali na spletnem posvetu mentorjev mladine GZS ter na virtualnem kvizu 
gasilske mladine v organizaciji Mladinskega sveta GZS. Udeležili so se ga mladi iz Vinske Gore z 11. člani. 
 
Gasilski zvezi Slovenije je kljub vsem težavam uspelo izpeljati državno tekmovanje v Celju, ki je bilo prestavljeno iz 
leta 2020 v leto 2021. Potekalo je 5. junija. Udeležile so se ga dve ekipi iz naše občine, mladinke PGD Velenje so se 
uvrstile na 16. mesto ter mladinci PGD Vinska Gora, ki so se uvrstili na 39. mesto. 11. septembra je v okviru Pikinega 
festivala potekalo tekmovanje za Zlato Piko, prav tako je ta dan potekalo tudi tekmovanje za Pokal Mesta Velenje. 
Tekmovanja se je udeležilo 9 ekip.  
 
Predsednica Mladinskega sveta GZS Slovenije ob tem opozarja, da smo po eni strani tako rekoč izgubili dve 
generaciji otrok, na drugi strani pa marsikoga iz mentorskih vrst. Corona je za nekatere postala izgovor za delo z 
mladimi, upadel je interes mentorjev in še bi lahko naštevala. Marsikdo pri delu z mladino ni imel prave podpore s 
strani vodstva društva, odpovedovala so se tekmovanja na vseh nivojih, pravih usmeritev s strani NIJZa niso imeli, bili 
so prepuščeni samim sebi, svoji iznajdljivosti, znanju računalništva ipd. Po njenem nas zato v letu 2022 čaka precej 
več dela na področju motiviranja mentorjev za delo z mladino. 
 
 

OSTALE KOMISIJE 

Epidemija je vplivala tudi na izvajanje sprejetih programov dela gasilskih veteranov ter članic. To je bilo precej 
okrnjeno, vseeno pa je bilo nekaj zadev izpeljanih precej uspešno. Sestali so se na sejah komisij zveze in regije ter se 
vsaj nekaj časa spomladi pripravljali na tekmovalno sezono. Ta je bil okronana z državnim tekmovanjem v Celje, kjer 
so iz naše občine sodelovale ekipe veteranov PGD Šalek (9. mesto) in PGD Pesje (28. mesto) ter veteranke PGD 
Bevče (27. mesto). Veterani PGD Šalek so se udeležili tudi pokalnega tekmovanja GZS, kjer so osvojili skupno 9. 
mesto.  
 
Naši gasilski zvezi je uspelo organizirati 22. športno srečanje starejših gasilcev in gasilk GZ Šaleške doline v Šentilju, 
kjer je bilo 52 tričlanskih ekip iz dvanajstih gasilskih društev.  V skupnem seštevku osvojenih točk so postali 
zmagovalci člani PGD Škale 1, na tretje pa se je uvrstila ekipa PGD Šentilj. 3.10.2021 je bila za vseh 9 enot GZ ŠD ( 
od tega 3 enote veterank in 2 enoti veteranov ), ki so se udeležile državnega tekmovanja v Celju organizirana svečana 
podelitev tekmovalnih značk in medalj v dvorani PGD Velenje. Prav tako so se na tej prireditvi podelila priznanja in 
medalje enotam, ki so sodelovale na pokalnem tekmovanju GZ Slovenije ( enota veteranov in dve enoti veterank ). 
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FINANCIRANJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V MO  VELENJE 

Prostovoljna gasilska društva v MO Velenje se financirajo iz sredstev proračuna, sredstev požarnega sklada in lastno 
ustvarjenih sredstev. Sredstva, ki jih MO Velenje prejme iz požarnega sklada, se morajo namensko porabiti in sicer za 
nakup gasilskih vozil ali nakup gasilsko reševalne opreme. V letu 2021 smo iz tega naslova prejeli 92.880,62 €, ki smo 
jih namenili za nakup vozila GVM-1 in gasilsko opremo, nekaj pa smo rezervirali za nakup vozil v 2022. 

Iz proračuna MO Velenje se finančna sredstva nakazujejo po dvanajstinah. Višina finančnih sredstev se določi letno 
glede na rezultate ocenjevanja PGD v MOV, pri čemer je 70% zneska dvanajstin določen glede na kategorijo PGD, 
30% pa se razdeli glede na število osvojenih točk na ocenjevanju. Ocenjevanje PGD v MOV za leto  2020 (ki je bila 
osnova za financiranje v 2020) je bilo izvedeno na začetku leta 2021 in v skladu s Pravilnikom o izvajanju ocenjevanja 
delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 03/2009 in 
37/2014) in sicer glede na kriterije: operativna pripravljenost, vzdrževanje opreme, vozil, orodišča, operativno taktične 
vaje, izobraževanje, tekmovanje, ostalo/operativa ter društvena dejavnost. Zaradi epidemije smo ocenjevanje izvedli 
na daljavo, s pomočjo prejetih poročil o delu PGD. Rezultati za leto 2020: 

1. PGD VELENJE  285 točk (29.520,00 €) 
2. PGD VINSKA GORA   285 točk (12.108,00 €) 
3. PGD ŠENTILJ  285 točk (12.108,00 €) 
4. PGD ŠKALE  285 točk (12.108,00 €) 
5. PGD PESJE  285 točk (12.108,00 €) 
6. PGD BEVČE  285 točk (7.908,00 €) 
7. PGD ŠALEK  285 točk (12.108,00 €) 

 
Skupaj z Gasilsko zvezo (9.090,00 €) je bilo za redno delovanje javne gasilske službe namenjeno 107.058,00 €. 
 

FINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME ZA VSA PGD MOV 

Skupaj smo za nabavo različne opreme v 2021 namenili 36.336,35 €. V prvem delu so bila sredstva namenjena 
predvsem osebni zaščitni opremi, konec leta pa smo kupili izolirne dihalne aparate, plavajoče črpalke ter 
termokamere. 

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

PGD Bevče 3.212.,95  € sofinanciranje nakupa opreme  

PGD Šentilj 4.473,11 € sofinanciranje nakupa opreme  

PGD Škale 5.023,11 € sofinanciranje nakupa opreme  

PGD Šalek 4.613,11  €  sofinanciranje nakupa opreme  

PGD Pesje 4.033,11 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Vinska Gora 4.613,11 € sofinanciranje nakupa opreme 

PGD Velenje 9.431,50 € sofinanciranje nakupa opreme 

Kupili smo tudi termo kamero, za kar smo namenili 936,35 €. Kamero smo predali v uporabo PGD Pesje. 

 

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO GASILSKIH VOZIL 

V letu 2021 je bilo za sofinanciranje vzdrževanja in popravila gasilskih vozil iz sredstev proračuna namenjenih 
7.094,88 €: 

PGD Velenje 2.974,36 € za redni servis avto lestve ALK 37 za leto 2020, plačilo  v 2021 

PGD Velenje 3.120,52 € za redni servis avto lestve ALK 37 

PGD Škale 1.000.00 € za popravilo turbine vozila GVM-1 
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NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL 

V letu 2021 se je izvedlo sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 za potrebe PGD Šalek 
MOV je sofinancirala nakup  v višini 35.000,00 €.  

 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

V letu 2021 je bilo za sofinanciranje zdravniških pregledov za operativne gasilce namenjenih 5.896,00 €. Višina 
sredstev na PGD je bila določena glede na kategorijo PGD in višino sredstev MOV namenjenih za to: 

PGD Bevče 475,00  sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Šentilj 729,00 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Škale 729,00 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Šalek 729,00 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Pesje 729,00 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Vinska Gora 729,00 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

PGD Velenje 1.776,02 € sofinanciranje zdravniških pregledov 

Zdravniški pregledi se izvajajo za vse operativne gasilce in sicer za nezahtevno delo ob začetku operativnega dela in 
kasneje ob kakšni zdravstveni spremembi, za zahtevno delo (kot so uporaba dihalnih aparatov, delo na lestvi….) pa 
vsake tri leta.  

 

VZDRŽEVANJE IN ADAPTACIJE GASILSKIH DOMOV 

Sofinancirali smo postopek legalizacije za gasilski dom PGD Šalek, za kar smo namenili 5.500,00 €. Za adaptacijo 
garaže ter garderobe PGD Bevče smo namenili 8.500,00 €, za hidroizolacijo garaže PGD Pesje pa 5.000,00 €. Večji 
znesek smo namenili za adaptacijo asfaltnih površin (izvedeno v 2020) ter za adaptacijo glavnega vhoda v gasilskem 
domu Škale in sicer 9.441,00 € za asfalt ter 6.500,00 € za vhod. Sofinancirali smo toplotno sanacijo stolpa gasilskega 
doma PGD Velenje v višini 9,483,38 € ter menjavo strešnih oken in adaptacijo garderobe PGD Vinska Gora v znesku 
5.500,00 €. Sofinancirali smo manjša dela v prostorih gasilske zveze, v višini 536,80 €. 

V letu 2021 smo zgradili posebno večnamensko ploščad pri gasilskem domu Velenje, namenjeno parkiranju, 
pristajanju helikopterjev ter gasilskim usposabljanjem. Za to smo namenili 42.717,01 €. 

Skupaj smo za gasilske domove v 2021 namenili 49.924,38 €, za zvezo 536,80 € ter ploščad 42.717,01 €. Skupaj 
93.178,19 €. 

 

OSTALO 

Za dekontaminacijo zaščitne opreme smo namenili 4.172,00 €. S posebnim postopkom se iz opreme odstranijo 
umazanija in predvsem rakotvorne snovi, ki nastajajo med gorenjem. Ob dekontaminaciji se oprema tudi pregleda in 
popravi. 

Preko GZ smo gasilce zavarovali za primer poškodb, zavarovali pa smo tudi njihovo odgovornost, za kar smo GZ 
namenili 3.581,00 €. 

V letu 2021 smo podprli gasilske projekte znotraj razpisa za sofinanciranje projektov gasilskih organizacij v letu 2021. 
Stroški objave razpisa v uradnem listu so znašali 293,68 €. Sredstva so pridobili naslednji projekti:  

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje 787,80  €  za projekt strokovne ekskurzije operative in mladine 

Prostovoljno gasilsko društvo Bevče 787,80  €  za projekt izvedbe članskega tekmovanja 

Prostovoljno gasilsko društvo Škale 1.090,80  €  za projekt izvedbe medobčinske medgeneracijske vaje 

Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora 575,70  €  za projekt strokovne ekskurzije 
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Gasilska zveza Šaleške doline 878,70  €  za projekt izvedbe tekmovanj za Zlato Piko 

Gasilska zveza Šaleške doline 878,70  €  za projekt športnega srečanja gasilskih veteranov 

Žal je samo Gasilska zveza uspela izvesti svoje projekte. Ostali jih niso mogli zaradi epidemije, zaradi tega je bilo v 
letu 2021 za izvedbe projektov gasilskih organizacij iz proračuna izplačanih 1.757,40  €. 

 

PRVI POSREDOVALCI 

Za izvajanje sistema prvih posredovalcev v letu 2021 namenili manj sredstev, saj zaradi epidemije nismo izvedli 
obnovitvenega usposabljanja. Smo pa zamenjali več baterij ter elektrod defibrilatorjev. Za to smo namenili 1.372,50 €. 

Določena sredstva smo it tistih proračunskih postavk, kjer je bila realizacija zaradi epidemija manjša, prenesli na 
nakup opreme za gasilce.  

FINANČNA SREDSTVA ZA JAVNO GASILSKO SLUŽBO V 2021 
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GASILSKA SLUŽBA          

Dvanajstine 29.520,00 12.108,00 12.108,00 12.108,00 12.108,00 12.108,00 7.908,00 9.090,00 107.058,00 

Plače poklicnim 
gasilcem, javni in 
strokovni delavki 

517.621,47       7.280,24 524.901,71 

Zavarovanje 
odgovornosti ter 

nezgodno zavarovanje 
operativcev preko GZ 

ŠD 

       3.581,00 3.581,00 

Refundacije - Razna 
podjetja         1.970,74 

Dezinfekcija gasilskih 
cistern in požarni vod         779,54 

Izdelava večnamenske 
ploščadi         42.717,10 

Gasilska oprema  9.431,50 5.023,11 4.613,11 4.613,11 4.969,46 4.473,11 3.212,95  36.336,35 

Sofinanciranje 
vzdrževanja gasilskih 

vozil 
6.094,88 1.000,00       7.094,88 

Gasilski domovi in 
prostori 9.483,38 15.941,00 5.500,00 5.500,00 5.000,00  8.500,00 536,80 50.461,18 

Nakup gasilskih vozil   35.000,00      35.000,00 

Zdravniški pregledi 1.776,00 729,00 729,00 729,00 729,00 729,00 475,00  5.896,00 

Dekontaminacija oblek 1.256,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 336,00  4.172 

SKUPAJ GASILSKA 
SLUŽBA: 

575.183,23 35.317,11 58.466,11 23.466,11 23.322,46 17.826,11 20.431,95 20.488,04 819.968,50 

OSTALO          
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Prireditve in tekmovanja        1.757,40 1.757,40 

Objava razpisa - Javno 
naročilo         293,68 

Prvi posredovalci - 
Izvedba projekta         1.372,50 

SKUPAJ GASILSKA 
SLUŽBA IN OSTALO: 

575.183,23 35.317,11 58.466,11 23.466,11 23.322,46 17.826,11 20.431,95 22.245,44 823.392,08 

 

Uprava Mestne občine Velenje ceni delo in prizadevanja PGD ter GZ 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. 

V Mestni občini Velenje se za kvalitetno in pravočasno delo v letu 2021 ter za ves trud, ki ga vlagajo v to dejavnost in 
njen razvoj, zahvaljujemo vsem gasilcem (prostovoljnim in poklicnim) v občini. Pred nami je dinamičen čas, ki bo 
prinesel številne spremembe. Prepričani smo, da jih bomo skupaj uspešno izvedli. 

 

Z gasilskim pozdravom  NA POMOČ. 
 

Pripravil:         Vodja urada za premoženje in investicije 

Andrej RUPREHT, l.r.                        Alenka REDNJAK dipl.ekon.(UN), l.r.
  

 

 



 
 

              
Predlagatelj:  ŽUPAN                                                              Faza: PREDLOG 
 
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 
199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US;) v povezavi z drugim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na _ seji dne 
______ sprejel naslednji 

 
ODLOK 

O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE 
RABE PROSTORA  

V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE VELENJE  
 

1. člen 
 

Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki 
predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Velenje, ki jo plača vlagatelj pobude. 

 
2. člen 

 
(1) Višina takse za obravnavo posamezne pobude za spremembo namenske rabe prostora iz 
prejšnjega odstavka znaša: 

- za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 300 eurov, 
- za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 250 eurov. 

 
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se taksa ne plača za spremembe namenske 
rabe prostora, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem 
ali grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta. 
 
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v 
primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) taksa ne plača. 
 
(4) V kolikor se vloga nanaša na več zemljiških parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana 
za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja 
prostora. 
 

3. člen 
 
Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišče Mestne občine Velenje vložena in prejeta pobuda 
spremembe namenske rabe. 

 
4. člen 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 015-02-0002/2018  
Datum:    

                       župan Mestne občine Velenje 
                     Peter DERMOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV 
 
1. PRAVNA PODLAGA 
Za sprejem Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe 
prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (v nadaljnjem besedilu: osnutek 
odloka) predstavljajo pravno podlago naslednji predpisi: 
 
-  Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZureP-3, 20/22 

– odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) v povezavi z drugim odstavkom 338. člena ZUreP-3 
(Uradni list RS, št. 199/21), ki v prvem odstavku 109. člena določa, da občina lahko predpiše takso 
za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za 
spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPN), in v 
tretjem odstavku, da višino takse predpiše z odlokom. 

 Kljub temu, da je ZUreP-3 v celoti razveljavil ZUreP-2, pa se določbe ZUreP-2, skladno s prehodno 
določbo drugega odstavka 338. člena ZUreP-3, uporabljajo vse do pričetka uveljavljenega ZUreP-
3, torej do 1. 6. 2022. 

 
-  Statut Mestne občine Velenje (Uradni list RS, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo, 17/19), ki v 24. 

členu med drugim določa pristojnost občinskega sveta, da sprejema odloke Mestne občine Velenje 
(v nadaljnjem besedilu MOV). 

 
2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN, TER OCENA STANJA 
Na podlagi ZUreP-2 v povezavi z drugim odstavkom 338. člena ZUreP-3, kjer je v 109. členu 
določeno, da občina lahko predpiše takso za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega 
razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem 
načrtu, ter da plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj 
obravnavo ustreznosti pobude z vidika njene skladnosti s temelji urejanja prostora, cilji prostorskega 
razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Določeno je še, da je plačilo takse pogoj za 
obravnavo pobude, in da višina takse znaša za posamezno pobudo med 50 in 300 eurov, odvisno od 
tega, ali gre za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora in od potrebe po 
obravnavi pobude glede na pravne režime ter v postopku celovite presoje vplivov na okolje. 
 
V dosedanji praksi izvajanja nalog prostorskega načrtovanja v MOV je bilo značilno veliko število 
zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora, predvsem tistih, s katerimi je predlagana 
sprememba kmetijske namenske rabe v stavbno, in ki so v večini primerov zavrnjene. Pričakovati je, 
da bodo zaradi pogoja plačila takse v postopek uvrščene pretežno utemeljene pobude, spremembe 
določb občinskega prostorskega načrta MOV pa bodo omogočile izvedbo prostorsko sprejemljivih 
zasebnih potreb. 
Na podlage analize že veljavnih Odlokov o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v mestnih občinah Slovenije, je predlagana višina takse po v 
predlaganem Odloku MOV enaka kot pri veliki večini Odlokov v mestnih občinah Slovenije. 
 
3. POGLAVITNE REŠITVE 
Poglavitna rešitev odloka je določitev višine takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede 
prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem 
prostorskem načrtu MOV, kar po ZUreP-2 v povezavi z drugim odstavkom 338. člena ZUreP-3, 
predstavlja pogoj za obravnavo pobude. V primerih pobude za spremembo osnovne namenske rabe 
prostora je zaradi vsebine spremembe potrebna obravnava glede na pravne režime in v postopku 
celovite presoje na okolje, zahtevnost in obseg izvedbe postopka priprave navedenega prostorskega 
akta pa sta podlaga za določitev takse v višini 300 eurov. V postopku spremembe podrobnejše 
namenske rabe prostora je obravnava glede na pravne režime potrebna, celovita presoja vplivov na 
okolje pa v tistih primerih, ko v okviru postopka na podlagi podatkov o obsegu sprememb podrobnejše 
namenske rabe tako določijo pristojni nosilci urejanja prostora, zato je za te pobude določena taksa v 
višini 250 eurov.  
 
4. POBUDE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE VELENJE 
Na podlagi 110. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/16-UPB in 
17/19) je članica Sveta MOV ga. Brigita Tretjak na seji Odbora za okolje in prostor MOV in na 24. seji 
Sveta MOV podala pobudo, da se v drugi točki osnutka Odloka doda določilo, da se pri spremembi 
namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč v primarno namensko rabo (gozdna, kmetijska, vodna 
zemljišča), taksa ne plača. To določilo bo spodbudilo predvsem lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
da spreminjajo manj primerna stavbna zemljišča za gradnjo predvsem v kmetijska zemljišča, kar bi 
povečalo delež gozdnih, kmetijskih in vodnih zemljišč na območju Mestne občine Velenje, kar je 



skladno s strateškimi razvojnimi cilji novega Zakona o kmetijskih zemljiščih in v interesu ohranjanja 
obstoječih kmetijskih zemljišč na območju MOV. 
 
5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ODLOKA 
Gre za novo takso, zato tudi ni mogoče predvideti števila pobud za spremembo namenske rabe 
prostora, za katere bo plačana predpisana taksa, in višine prilivov iz tega naslova. Prihodki iz naslova 
takse so v skladu s tretjim odstavkom 109. člena ZUreP-2 v povezavi z drugim odstavkom 338. člena 
ZUreP – 3, namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora. 
 
 
 
Velenje, 1. 4. 2022 
 
 
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. 1/16-UPB) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme. 

   
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 
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MESTNA OBČINA VELENJE 
 
 
 
Številka: 0101-1/2022/5  (3A692-01) 
Datum: 22.3.2022 
 
 
 
ZADEVA: INFORMACIJA O VARNOSTNIH RAZMERAH NA OBMOČJU POLICIJSKE POSTAJE 

VELENJE IN MESTNE OBČINE VELENJE V LETU  2021 
 

 
  
Seznanjamo vas  o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Velenje in Mestne občine 
Velenje za leto 2021. Predstavljena so področja kriminalitete, javnega reda in miru, varnost cestnega 
prometa ter področje tujske problematike.   
 
Delo policistov na območju MO Velenje je v letu 2021, podobno kot v letu 2020, zaznamovala 
epidemija COVID-19 in v zvezi s tem povezane kršitve Zakona o nalezljivih boleznih, oziroma odlokov 
Vlade, sprejetih na tej podlagi.  
 
Na področju kaznivih dejanj smo obravnavali primerljivo število kaznivih dejanj kot v zadnjem pet 
letnem povprečju. Podobno je tudi stanje na področju splošnih policijskih nalog, kjer so obravnavane 
kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru v povprečju ostalih let. Podobno je sta je pri kršitvah 
ostalih predpisov s področja splošnega dela policije, z izjemo kršitev Zakona o nalezljivih boleznih. Na 
področju prometne varnosti smo beležili slabše stanje kot v letu 2020, ki je bilo  eno najbolj varnih let, 
s področja prometne varnosti, v zadnjih letih. Število prometnih nesreč se je povečalo, nekoliko več 
smo beležili lažje in huje telesno poškodovanih, ena oseba je v prometni nesreči izgubila življenje (na 
območju Občine Šoštanj).  
 
 

1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA KRIMINALITETE NA OBMOČJU CELOTNE PP     
      VELENJE 

 
Policisti PP Velenje smo v letu 2021 na celotnem območju, ki ga pokriva policijska postaja, to je 
območje MO Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki obravnavali 943 kaznivih dejanj, od 
tega je bilo 605 preiskanih, oziroma 64,2%. 
 
S področja splošne kriminalitete smo obravnavali 881 kaznivih dejanj, 62 kaznivih dejanj s področja 
gospodarske kriminalitete in 29 kaznivih dejanj s področja mladoletniške kriminalitete. 
  
Materialna škoda povzročena s kaznivimi dejanj je v letu 2021 znašala 1.082,000 EUR. Za kazniva 
dejanja smo ovadili 385 oseb, s kaznivimi dejanji pa je bilo oškodovanih 624 oseb. 
 
Med ovadenimi osebami je 83,4% moških. Glede na starost ovadenih oseb je bilo med njimi tudi 6% 
mladoletnikov. Po državljanstvu je bilo med ovadenimi 79,7% državljanov R Slovenije, 18,7% 
državljanov tretjih držav (izven EU) in 1,6% državljanov EU.   
 
 
 



   

 

 
Pregled števila kaznivih dejanj po letih 
 

Enota dosjeja 
 

Število kaznivih dejanj 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
PP Velenje 1.259 1.116 1.109 917 903 903 942 1.026 1.039 943 
Skupaj 1.259 1.116 1.109 917 903 903 942 1.026 1.039 943 

 

 

Preiskanost kaznivih dejanj po letih 
 

Enota dosjeja 
 

Delež preiskanih kaznivih dejanj [v%] 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
PP Velenje 52,8 53,6 56,5 58,7 56,3 58,4 63,5 56,0 60,2 64,2 
Skupaj 52,8 53,6 56,5 58,7 56,3 58,4 63,5 56,0 60,2 64,2 

 

 
 
Poleg omenjenih kaznivih dejanj smo v letu 2021 obravnavali 68 primerov, v katerih se je z zbiranjem 
obvestil ugotovilo, da ne gre za kaznivo dejanje in smo primere zaključili s poročilom na okrožno 
državno tožilstvo. Prav tako smo obravnavali 249 kaznivih dejanj katera se preganjajo na predlog 
oškodovanca, vendar so oškodovanci od predloga za pregon odstopili.   
 
S področja splošne kriminalitete smo obravnavali največ kaznivih dejanj tatvin 197, poškodovanj tuje 
stvari 111 in goljufij 100. S tega področja smo obravnavali še 77 kaznivih dejanj grožnja in 54 kaznivih 
dejanj nasilje v družini. V večjem upadu so bila kazniva dejanja velike tatvine, saj smo jih v povprečju 
zadnjih petih let obravnavali na 100, v letu 2021 61.  
 

Kazniva dejanja splošne kriminalitete [najpogostejših 10] 

 

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Tatvina 235 222 305 222 197 43,8 38,3 25,6 44,6 40,1 
Poškodovanje tuje stvari 27 56 42 49 111 29,6 32,1 33,3 34,7 18,0 
Goljufija 55 68 59 61 100 78,2 77,9 83,1 67,2 80,0 
Grožnja 46 51 70 87 77 95,7 86,3 92,9 81,6 94,8 
Velika tatvina 149 98 140 185 61 16,1 18,4 33,6 38,9 42,6 
Nasilje v družini 38 61 50 54 54 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ponarejanje listin 5 11 2 11 37 80,0 90,9 100,0 100,0 97,3 
Neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in predhod 

35 33 33 26 31 94,3 100,0 100,0 88,5 100,0 

Nasilništvo 11 18 25 19 29 81,8 100,0 92,0 78,9 93,1 
Zanemarjanje mladoletne osebe in 
surovo ravnanje 20 11 20 32 28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Druga kazniva dejanja 185 109 149 187 156 70,8 74,3 67,1 73,8 73,1 
Skupaj 806 738 895 933 881 56,7 58,5 53,7 61,4 64,5 

 
V letu 2021 je bilo na območju PP Velenje odtujenih 9 različnih motornih vozil. Od tega smo do sedaj  
našli  vozil našli in jih vrnili lastnikom.  
 
S področja zlorab drog smo obravnavali 31 kaznivih dejanj, preiskava preostalih zaznanih kaznivih 
dejanja pa še poteka. Tudi v letu 2021 smo s področja drog zasegli največ konoplje – marihuane in 
sicer točnih podatkov o skupni teži še nimamo (cca 915,4g), 285 gramov amfetamina, 16,1 grama 
heroina, 10,2 grama kokaina in 9,7 grama ekstazija.  

 



   

 

Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Odvzem mladoletne osebe 12 5 4 7 7 100,0 100,0 100,0 71,4 71,4 
Nasilje v družini 38 61 50 54 54 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Zanemarjanje mladoletne osebe in 
surovo ravnanje 20 11 20 32 28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Neplačevanje preživnine 7 3 2   100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Skupaj 77 80 76 93 89 100,0 100,0 100,0 97,8 97,8 
 
 
S področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke smo obravnavali 89 kaznivih 
dejanj. V 60 primerih smo storilcem teh dejanj, za zaščito žrtev, izrekli ukrep prepovedi približevanja. 
 
Gibanja oz. nihanja posameznih naštetih kaznivih dejanj in delež preiskanih kaznivih dejanj za 
petletno časovno obdobje je razviden iz zgornjih tabel. 
 
 
1.1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA KRIMINALITETE NA OBMOČJU MO VELENJE 
 
Na območju MO Velenje smo v letu 2021 obravnavali 765 kaznivih dejanj, kar je nekoliko manj kot v 
letu 2020, ko smo obravnavali 823 kaznivih dejanj. Največ kaznivih dejanj smo, tako kot vedno do 
sedaj, obravnavali s področja kaznivih dejanj zoper premoženje in sicer 440. Tako smo najpogosteje 
obravnavali 180 kaznivih dejanj tatvina, 102 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, 67 goljufij in 51 
velikih tatvin. 
  
Na področju kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje smo obravnavali 30 kaznivih dejanj od tega 27 
kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi 
in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. 
 
Na področju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke smo obravnavali 76 kaznivih 
dejanj, kar je v povprečju zadnjih let. Od tega smo obravnavali 45 kaznivih dejanj nasilja v družini,  25 
kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje in 6 kaznivih dejanj odvzem 
mladoletne osebe.  
 
Na področju kaznivih dejanj zoper gospodarstvo smo obravnavali skupno 28 kaznivih dejanj, od tega 7 
kaznivih dejanj poslovne goljufije, 7 kaznivih dejanj ponarejanja denarja in 8 kaznivih dejanj uporabe 
ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Na splošno je delež kaznivih dejanj s področja 
gospodarstva v upadu.  
 
Preiskanost kaznivih dejanj na območju MO Velenje znaša 63 %.  
 
 

2. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA JAVNEGA REDA NA OBMOČJU CELOTNE PP  
      VELENJE 

 
 
V letu 2021 je bilo skupaj obravnavanih 1317 kršitev predpisov o javnem redu, kar pomeni porast 
glede na pet letno povprečje. Naveden porast je beležen izključno na podlagi kršitev Zakona o 
nalezljivih boleznih, saj smo med 1317 kršitvami javnega reda, obravnavali 646 teh kršitev. 

Število kršitev predpisov o javnem redu  
 

Enota, ki je kršitev 
obravnavala 

Število kršitev 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PP Velenje 794 732 754 590 650 717 655 718 1.745 1.371 
Skupaj 794 732 754 590 650 717 655 718 1.745 1.371 

 

 



   

 

Število kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru  
 

Enota, ki je kršitev 
obravnavala 

Število kršitev 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PP Velenje 631 561 536 413 435 417 401 377 391 385 
Skupaj 631 561 536 413 435 417 401 377 391 385 

 

 
 

Število kršitev drugih predpisov o javnem redu [najpogostejših 10] 
 

Predpis Število kršitev 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zakon o nalezljivih boleznih 0 0 0 0 0 0 0 0 1.055 646 
Zakon o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi 
drogami 

21 59 89 58 60 77 61 92 100 104 

Zakon o osebni izkaznici 5 13 5 19 9 14 37 45 52 82 
Zakon o prijavi prebivališča 22 30 42 20 30 95 45 76 40 35 
Zakon o zasebnem 
varovanju 0 1 5 7 13 5 24 11 19 29 

Zakon o zaščiti živali 29 19 11 17 25 25 15 28 19 22 
Zakon o orožju 3 12 22 22 12 8 8 31 19 20 
Zakon o nalogah in 
pooblastilih policije 0 4 11 0 6 9 23 20 9 17 

Zakon o javnih zbiranjih 22 9 19 25 36 27 18 13 4 8 
Zakon o preprečevanju dela 
in zaposlitve na črno 0 0 0 0 0 0 3 2 9 5 

Drugi predpisi 61 24 14 9 24 40 20 23 28 18 
Skupaj 163 171 218 177 215 300 254 341 1.354 986 

 

 
S področja ostalih predpisov smo največ ukrepov poleg Zakona o nalezljivih boleznih izvedli na 
področju Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, saj smo zaznali 104 prekrške, 
večji porast beležimo tudi na področju Zakona o zasebnem varovanju ter Zakona o osebni izkaznici.  
 

 

Večina kršiteljev v letu 2021 je bila državljanov Slovenije, 10,7% je bilo tujcev tretjih držav in 2,3% 
državljanov EU.  
 
Na področju splošnih nalog smo v dogodkih obravnavali 27 delovnih nesreč, 25 požarov, 11  
samomorov, 9 poskusov samomora. Izvedli smo 11 iskalnih akcij, pri čemer so bile vse osebe, ki so 
bile pogrešane v letu 2021, najdene. 
 
Izvedenih je bilo 735 intervencij, 42 privedb z odredbo pristojnih organov, 15 oseb pa smo v postopkih 
o prekrških s področja javnega reda in miru pridržali. 
 
 
 
 2.1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA JAVNEGA REDA NA OBMOČJU MO VELENJE 
 
 
V MO Velenje smo obravnavali 1119 kršitev s področja javnega reda, v letu 2020 smo jih obravnavali 
1489. Pri tem smo beležili največ prekrškov s področja Zakona o nalezljivih boleznih in sicer 509 
prekrškov. Beležili smo 301 kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, 106 kršitev Zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 31 kršitev  Zakona o prijavi  prebivališča, 30, kršitev 
Zakona o zasebnem varovanju, 18 kršitev Zakona o orožju, 18 kršitev Zakona o zaščiti živali, ter 
ostalih predpisov v manjšem deležu.  
 
 



   

 

3. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU CELOTNE 
PP VELENJE 

V letu 2021 smo beležili slabše stanje kot v letu 2020, ki je bilo  eno najbolj varnih let, s področja 
prometne varnosti, v zadnjih letih. Število prometnih nesreč se je povečalo, nekoliko več smo beležili 
lažje in huje telesno poškodovanih, ena oseba je v prometni nesreči izgubila življenje (na območju 
Občine Šoštanj).  
Najpogostejši vzrok za povzročitev prometne nesreče v letu 2021 je bil nepravilen premik z vozilom in 
sicer v 87 primerih, 76 prometnih nesreč se je zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti, 39 zaradi 
neustrezne varnostne razdalje, 36 zaradi neupoštevanja pravil prednosti in 33 zaradi nepravilne strani 
in smeri vožnje. 
 

Prometne nesreče  
 

Vrsta prometne nesreče Število prometnih nesreč 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

S smrtnim izidom 1 2 1 1 3  1 2  1 
S telesnimi poškodbami 188 171 146 147 142 163 123 114 106 129 
Z materialno škodo 231 164 131 114 116 107 125 156 134 177 
Vse nesreče 420 337 278 262 261 270 249 272 240 307 

 

 
 
 

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč  
 

 

 

 

 
Delež povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola je bil v letu 2021 9,2% pri prometnih 
nesrečah z materialno škodo 8,5%,  12,4% pri prometnih nesrečah s telesnimi poškodbami (100% pri 
prometnih nesrečah s smrtnim izidom).  Povprečna stopnja alkohola je bila pri prometnih z materialno 
škodo 1,46 g/kg, pri prometnih nesrečah s telesnimi poškodbami 1,34 g/kg.  
 
 
 



   

 

 
 

Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč [enota storitve] 
 

 

 

 

 
 

Število kršitev, ugotovljenih pri nadzoru cestnega prometa 
 

 
 



   

 

 

Število kršitev, ugotovljenih pri nadzoru cestnega prometa  
 

Zakon 
Število kršitev 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Zakon o pravilih cestnega prometa 4.168 3.966 3.835 3.518 3.727 4.880 4.608 5.151 4.986 5.740 
Zakon o motornih vozilih 280 274 160 271 495 431 541 418 424 676 
Zakon o voznikih 178 150 116 101 91 110 95 88 87 143 
Zakon o cestah 4   3 3 4 21 5 42 54 
Zakon o obveznih zavarovanjih v 
prometu 3 1 4 1 4 10 8 9 20 46 

Zakon o del. času in obv. počitkih 
mob. del. ter o zapis. opremi v 
cestnih prev. 

 1 3 1  6 3 7 6 1 

Drugi zakoni       1    
Skupaj 4.633 4.392 4.118 3.895 4.320 5.441 5.277 5.678 5.565 6.660 
 
 
Pri ugotavljanju kršitev s področja cestnega prometa je bilo v letu 2021 ugotovljenih 204 voznikov, ki 
so vozili pod vplivom alkohola, 6 voznikov je preizkus odklonilo. Poleg navedenega so policisti odredili 
13 strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, pri čemer so bili 4 pozitivni, 2 
negativna, v 7 primerih so udeleženci strokovni pregled odklonili. Prav tako je bilo odrejenih 17 
strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. V dveh primerih je bil 
rezultat negativen, 11 voznikov je strokovni pregled odklonilo, ostali so bili pozitivni.  
Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov je bilo 12 voznikov pridržanih do streznitve, 101 vozniku  
bilo odvzeto vozniško dovoljenje in z obdolžilnim predlogom poslano na sodišče za prekrške. 68 vozil 
je bilo začasno zaseženih, saj vozniki niso izpolnjevali pogojev za njihovo vožnjo v cestnem prometu.  
 
 
3.1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU MO VELENJE 
 
Na območju MO Velenje se je zgodilo 254 prometnih nesreč, kar je za 33 % več kot v letu 2020. Prav 
tako se je povečalo število  poškodovanih oseb v prometnih nesrečah, in sicer je bilo lažje telesno 
poškodovanih 110 oseb, huje 6 oseb.   
 
Po vzroku se je največ nesreč zgodilo zaradi;  75 prometnih nesreč zaradi nepravilnega premika z 
vozilom, 52 zaradi neprilagojene hitrosti, 30 zaradi neustrezne varnostne razdalje, 27 zaradi 
neupoštevanja pravil prednost,  Vsi vzroki za nastanek prometnih nesreč so v rahlem porastu glede na 
leta poprej, kar se kaže tudi v samem številu povzročenih prometnih nesreč.  
 
 

44..  NNAADDZZOORR  DDRRŽŽAAVVNNEE  MMEEJJEE  IINN  IIZZVVAAJJAANNJJEE  PPRREEDDPPIISSOOVV      OO  TTUUJJCCIIHH    
 
Po področju ugotavljanja ter spremljanja zakonitega prebivanja tujcev v R. Sloveniji, smo opravili 
načrtovane naloge.  V vseh postopkih, kjer so bili udeleženi tujci, smo preverjali zakonitost njihovega 
prebivanja oziroma zadrževanja v R. Sloveniji. Izvajali smo naloge preprečevanja in odkrivanja kršitev 
določb Zakona o tujcih, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter drugih 
področij, ki se nanašajo na prebivanje in zadrževanje tujcev v R. Sloveniji.   
 
Opravili smo 10 poostrenih nadzorov v katerih smo ciljno preverjali zakonitost prebivanja tujcev v R 
Sloveniji, zlasti pri delu v gradbeništvu ter podjetništvu, kjer zaposlujejo tujce. Ugotovili in  obravnavali 
smo 60 kršitev določb ZTuj-2, v letu 2020 pa 45. 
  
Zaradi ugotovljenega nezakonitega prebivanja tujih državljanov v R. Sloveniji v letu 2021, večjih 
odstopanj, upoštevajoč predhodno obdobje, po številu obravnavanih kršitev tujcev  nismo ugotovili. V 
letu 2021 smo zaradi nezakonitega prebivanja v R. Sloveniji obravnavali  8 tujcev, 6 pa v letu 2020.  
Sedmim tujcem smo izdali odločbe o vrnitvi, eden pa je imel veljavno dovoljenje za prebivanje izdano 
v drugi državi EU in mu je bil zaradi prekoračenega dovoljenega prebivanja v R. Sloveniji, izdan le 
plačilni nalog zaradi kršitev določb ZTuj-2. Petim državljanom Kitajske, ki so v R. Sloveniji zaradi 



   

 

okužbe z virusom Sars-Covid 19, ostali daljši čas, kot jim je bilo z vizumom dovoljeno,  smo v mesecu 
marcu 2021  zaradi prekoračenega časa bivanja, izdali odločbe o vrnitvi. Vsi so bili v R. Sloveniji  v 
podjetju Hisense Europe v zvezi vzpostavitve linije za proizvodnjo televizorskih sprejemnikov. 
Vračanje teh državljanov R. Kitajska, je bilo zaradi ukrepov, ki jih je R. Kitajska uvedla za vstop v 
njihovo državo v povezavi z ukrepi zoper Sars-Covid 19, otežkočeno.  Tudi od njihovih državljanov so 
za vstop v R. Kitajsko zahtevali tki.  zeleno kodo, ki so jo lahko ti pridobili na podlagi izkazanih 
negativnih rezultatov testov  PCR,  Sars – Covid 19. Zaradi nezmožnosti vrnitve, smo jim mesečno 
podaljševali rok vrnitve. Nazadnje sta v R. Sloveniji ostala še dva državljana Kitajske, ki pa sta se 
končno uspela vrniti v svojo državo v decembru 2021.   
 
Enega državljana Bosne in Hercegovine  smo obravnavali zaradi nezakonitega prebivanja, ker je delal 
na črno, ni pa imel dovoljenja za prebivanje v R. Sloveniji. Za enega državljana Bosne in Hercegovine 
smo ugotovili, da je ostal v R. Sloveniji daljši čas, kot mu je bilo to dovoljeno.    
 
Zaradi nezakonitega prebivanja v R. Slovenij, ko je v državi ostal daljši čas, kot mu je bilo to dovoljeno, 
smo obravnavali državljana Srbije. Slednji je imel veljavno dovoljenje za prebivanje, izdano v drugi 
državi EU in smo mu zaradi kršitve določb ZTuj-2, izdali plačilni nalog.  
 
Upravni enoti smo posredovali 6 predlogov za razveljavitev dovoljenj za prebivanje tujcev. Prav tako 
smo upravni enoti posredovali 52 predlogov za ugotavljanje dejanskih prebivališč oz. obvestil o 
zaznanih kršitvah določb Zakona o prebivanju ZPPreb-1, v delih, kjer je bila to njihova stvarna 
pristojnost. Preverjali smo tudi okoliščine pridobivanja dovoljenj za prebivanje tujcev na podlagi 
ustanavljanja podjetij ter morebitnih zlorab v tej zvezi. V dveh zadevah smo pristojnemu sodišču 
predlagali postopek izbrisa podjetij. 
 
 
 

Število kršitev Zakona o tujcih in Zakona o nadzoru državne meje ter drugih predpisov tega področja 
 

 
 

Predpis 
Število kršitev 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Zakon o tujcih 14 9 7 23 13 5 19 52 45 60 
Zakon o nadzoru državne meje         1  
Drugi predpisi    2  2 7 2 2  
Skupaj 14 9 7 25 13 7 26 54 48 60 

 

 
 
Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nezakonitega prebivanja 
 

Državljanstvo 
Število kršitev 

2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kitajska      1 1 5 
Bosna in Hercegovina 2 1 3  2 5 1 2 
Druge države 3 3  2 1  3  
Skupaj 5 4 3 2 3 6 5 7 
 
 
 
 
 
 
 Boštjan Debelak 
 načelnik policijske postaje  
 višji policijski inšpektor II 
  
  
Poslano:  
- naslovniku 
- arhiv 
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Datum: 24. 3. 2022 

POROČILO  
o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2021 

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja naloge določene v 22. členu Zakona o varnosti v 
cestnem prometu.   

Naloge Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je vplivati na boljšo prometno vzgojo in izobrazbo v 
cestnem prometu, usmerjati prometno vzgojo in preventivno dejavnost, predlagati ukrepe za izboljšanje 
varnosti cestnega prometa ter usklajevati dela organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in 
izobraževanji, pomembnimi za varnost cestnega prometa. 

SPV je sestavljen iz predstavnikov organov lokalne skupnosti ter drugih organov, organizacij in institucij z 
območja lokalne skupnosti, (civilne družbe, policije, medobčinske inšpekcije, redarske, službe šole vožnje, 
upravljalcev cest, vrtcev, šol in drugih).  

Uskladili in sprejeli smo letni Program - vsebinski načrt dela SPV in ga dograjevali na podlagi predlogov 
Agencije za varnost v cestnem prometu RS, ocene varnosti v cestnem prometu na osnovi poročila PP 
Velenje in predlogov članic in članov SPV, Medobčinskega redarstva, ZŠAM, vrtcev, šol, posameznih 
institucij, občank, občanov in strokovnjakov Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje ter 
izvajalcev vzdrževalnih del in opravil. 

Strateški cilji:  

- izboljšati izobraževanje in usposabljanje udeležencev v cestnem prometu, 
- izboljšati uveljavljanje cestno prometnih predpisov, 
- povečati varnost cestne infrastrukture, 
- izboljšati storitve v sili in po poškodbah, 
- zaščititi ranljive udeležence v cestnem prometu (pešci, kolesarji). 

 

Postopoma delujemo v smeri »ničelne vizije«. 

 

V letu 2020 se je delo SPV MO Velenje žal, tako kot tudi drugje po Sloveniji začasno prekinilo zaradi 
ukrepov vlade za zajezitev širjenja CORONE 19. Prekiniti smo morali vse preventivne akcije na terenu. 
Prenehali smo tudi izvajati preventivne akcije v vrtcih, šolah, KS in MČ. 

Kljub temu smo po vseh svojih močeh, kolikor nam je dopuščalo probali ostati aktivni in delovati. Vseeno 
smo izvedli nekaj preventivnih akcij. 
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1. ZADNJI ŠOLSKI DAN 

 

Da bi zaščitili ranljive skupine v cestnem prometu, vsako leto povečamo nadzor in nudimo pomoč v 
okolici šol in na šolskih poteh ob začetku ter zaključku šolskega leta, predvsem pri učencih zadnjih 
razredov osnovnih šol in srednješolcih. Razigranost, pričakovanje počitnic, napetost ob zaključevanju 
ocen – vse to so razlogi za zmanjšano pozornost, napačno presojo cestnih razmer in različnih 
prometnih situacij ter manj preudarno ravnanje otrok. 

Varovanje otrok je potekalo v skladu z izdelanim načrtom ocene "Varnih poti" v okolici šol in šolskih poti. 

Nosilci nalog so bili: Policijska postaja Velenje, Redarstvo Mestne občine Velenje, Zveza šoferjev in 
avtomehanikov Velenje, velenjske osnovne šole in Šolski center Velenje. 

Koordinator projekta je bil SPV. 

 

2. ZAČETEK  POUKA  -  PRVI  ŠOLSKI  DAN 

 

V mesecu avgustu 2021 smo s strokovni sodelavci (PP Velenje, PUP Velenje, Urad za komunalne 
dejavnosti Mestne občine Velenje, ravnatelji OŠ in cestni inšpektor) pregledali vse šolske poti, okolico 
vrtcev in šol ter avtobusna postajališča. 

Vse šolske poti, še posebej neposredno okolico šol, smo opremili z dodatnimi opozorili, ki so 
opozarjala na začetek novega šolskega leta, na prve šolske dni (plakati, letaki z napisi "VOZITE 
PREVIDNO in ŠOLSKA POT" ter dodatni prometni znaki – otroci na cesti). 

 

Na novo so bile prebarvane vse talne oznake pri vrtcih, šolah in šolskih poteh. 

Razdelila smo različna gradiva, ki so namenjena staršem in otrokom prvih razredov osnovnih šol, 
brošuro »Moji prvi koraki v prometu«, pobarvanke in letake. Otroci prvih razredov so dobili rumene 
rutice. Obveščanje javnosti je potekalo tudi preko medijev (Radio Velenje, VTV v oddajah Dobro jutro, 
tednik Naš čas). Na osnovi ocene cestnih razmer v mestni občini Velenje so PP Velenje, redarska 
služba in člani ZŠAM Velenje opravljali dodaten nadzor na križiščih, pomembnih prehodih za pešce, še 
posebej v okolici šol in na šolskih poteh. Pomagali so otrokom na cestnih prehodih, se z njimi 
pogovarjali in jim svetovali ter jih opozarjali na morebitna nepravilna dejanja. Prav tako so opozarjali na 
pripetost z varnostnim pasom. Tudi občinski redarji so prve dni pri svojem delu vplivali na voznike, da 
so spoštovali predpise, otroke in starše opozarjali na ravnanja, ki ogrožajo njihovo varnost. Poostrili so 
nadzor nad parkiranjem in opravljali meritve hitrosti. 

Naša ocena je, da je bila naloga dobro opravljena, saj v tem času nismo beležili nesreč, v katere bi bili 
udeleženi otroci. 
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Sodelujoči: SPV, PP Velenje, Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, osnovne šole v 
Mestni občini Velenje, Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje in člani ZŠAM Velenje. 

 

3. KOLESARSKI IZPITI ZA PETOŠOLCE OSNOVNIH ŠOL 

 

Kolesarske izpite za vse učence petih razredov velenjskih osnovnih šol smo izpeljali v šolskih okoliših. 
Izvedli smoj jih v sodelovanju s šolami, PP Velenje in ZŠAM Velenje. Načrt so pripravili šolski mentorji 
prometne vzgoje skupaj z ravnatelji, PP Velenje in ZŠAM. 

V letu 2021 je kolesarske izpite opravljalo 357 učencev petih razredov osnovnih šol. Od tega jih je 
opravilo 356 učencev. Žal eden učenec tega izpita ni opravil. 

 

4. PEŠEC BITI VIDEN – PREVIDEN 

 

Preventivno akcijo PEŠEC BODI VIDEN – PREVIDEN smo izvedli 22.10. 2021 od 18.00 ure do 22.00 
ure. V tej akciji so sodelovali člani ZŠAM Velenje. Podeljevali so svetlobna telesa in odsevnike. Hodili so 
po vseh avtobusnih postajah, vstopali so v avtobuse in v vseh velikih trgovskih centrih. 

 

Ostale preventivne akcije kot so: 

 

5. TEHNIČNI DAN ZA DEVETOŠOLCE OSNOVNIH ŠOL 

 

6. ZA VEČJO VARNOST MLADIH V SREDNJI ŠOLAH 

 

7. PROJEKTA POSAVČEK IN KOLESARČEK 

 

8. SKUPNE AKCIJE IN AKTIVNOSTI 

 

9. BODI VIDEN PREVIDEN 

 

10. OBNOVIMO IN PREVERIMO SVOJE ZNANJE O PROMETU ; VOZNIK – VOZNICA ; 

 

11. PREGLEDI IN PRIPRAVA VOZIL NA ZIMSKO VOŽNJO NA ŠOLSKEM CENTRU VELENJE 
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12. SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE V PROMETNIH NESREČAH 

 

Žal nismo mogli izpeljati zaradi COVID stanja. 

 

5. FINANČNO POROČILO 

SPV MOV je za delovanje preventivnih dejavnosti v letu 2021 porabil sredstva v višini 12.747,64 evrov. 

Sredstva so bila porabljena za uresničevanje sprejetega letnega programa na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu: izvedbo treh preventivnih prometnih delavnic » Vozim vendar ne hodim « 
za dijake, nakup rumenih rutic za prvošolce, odsevnih teles (kresničke, telovniki, trakovi), izvedbo 
kolesarskih izpitov petošolcev, varovanje otrok ob prvem in zadnjem šolskem dnevu. 

 

ZAKLJUČEK 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje se je pri svojem delu tesno 
povezoval tako z vladnimi kot nevladnimi organizacijami. Sodelovali smo z vodstvi MČ in KS, ŠPZDU - 
zvezo in društvi upokojencev v naši občini, PP Velenje, ZŠAM Velenje, redarsko službo, vrtci, osnovnimi 
šolami, Šolskim centrom Velenje, Mestno občino Velenje, Sosvetom za izboljšanje varnosti občanov 
Mestne občine Velenje, PUP Velenje, in številnimi posamezniki.  

Še posebej je naše delo povezano z vsemi odgovornimi nosilci za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov v naši občini. Naše delo je potekalo tudi v sodelovanju z Agencijo za varnost v cestnem 
prometu Republike Slovenije. 

O našem delu in načrtovanih aktivnostih so poročali Radio Velenje, Naš čas, VTV Velenje in Služba za 
odnose z javnostmi Mestne občine Velenje. 

Zelo ponosni smo na vse sodelujoče pri uresničevanju prograna Varnosti v cestnem prometu Mestne 
občine Velenje.  

Na AVP RS žal nismo poslali nobene prošnje za podelitev priznanj. Odločili smo se, da zaradi naše 
neaktivnosti zaradi COVID-a pri izpeljavi preventivnih akcij, si nismo zaslužili le teh odlikovanj.  

  

 Velenje, marec 2022                                                            Predsednik SPV Mestne občine Velenje 

                                                                                                                  Matjaž Pečovnik, l.r. 



POVZETEK LETNEGA POROČILA VRTCA VELENJE ZA LETO 2021 
 

Vrtec Velenje je v šolskem letu 2021/22 na osnovi vpisa, potreb in želja staršev otroke razporedil v 85 
oddelkov dnevnega programa na 17 lokacijah. Število oddelkov je bilo 1. 9. 2021 manjše za dva oddelka 
v primerjavi z začetkom lanskega šolskega leta. Število otrok je odvisno od strukture oddelkov, poleg 
tega je potrebno upoštevati nižji normativ treh razvojnih oddelkov. V Vrtcu Velenje je 1. 9. 2022 bilo 
zaposlenih 224 oseb vzgojnega kadra, skupno je vseh zaposlenih 273.  
V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok 
povečalo za 3 oddelke. V enoti Najdihojca je bil s 15. februarjem 2021 odprt oddelek za najmlajše otroke, 
1. aprila je sledil nov oddelek v enoti Lučka in 1. maja še v enoti Vrtiljak. Število se je tako povečalo na 
90 oddelkov. 
Na podlagi odločb ter zapisnikov o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bilo v letu 2020/21 
vključenih 30 otrok v redne oddelke in 12 otrok v razvojne oddelke. Mobilna vzgojiteljica za dodatno 
strokovno pomoč (inkluzivna pedagoginja), zaposlena v vrtcu, je skrbela za obravnave znotraj vseh 
enot, dodatno strokovno pomoč pa je izvajala tudi svetovalna delavka (psihologinja) in 7 zunanjih 
izvajalcev: specialna in rehabilitacijska pedagoginja/logopedinja, logopedinja, 
logopedinja/surdopedagoginja, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, socialne pedagoginje. 
Enega otroka v rednem oddelku skozi vzgojni proces dnevno spremlja spremljevalka, tako kot je 
zahtevano v odločbi za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, spremljevalca po zapisniku pa ima tudi 
en otrok v razvojnem oddelku.  
V osnovno šolo se je vpisalo 343 otrok, 29 šoloobveznih otrok je z odlogom šolanja ostalo v vrtcu še za 
eno šolsko leto.  
Vrtec Velenje je ob koncu šolskega leta (maj 2021) štel kar 1481 otrok in je eden največjih slovenskih 
vrtcev, ki je deloval na 19 lokacijah. V septembru 2021 smo ohranili po dva oddelka vrtca v prostorih 
OŠ Šalek in OŠ Gustava Šiliha in en oddelek v POŠ Škale. Na OŠ Antona Aškerca in na OŠ Livada 
zaradi povečanega števila osnovnošolskih otrok nismo imeli več oddelkov 5-6 letnih otrok. Otroci z OŠ 
Livada so se nastanili v enoti Lučka, otroci z OŠ Antona Aškerca so bivali v enoti Vrtiljak. Zaradi opisane 
situacije je bilo potrebno v Vrtcu Velenje prostorske kapacitete skrbno načrtovati in poiskati optimalne 
rešitve pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto. 
 
 
POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA VRTCA VELENJE 
 
Naše osnovno poslanstvo ostaja zagotavljanje kakovostnega in strokovno ustreznega vzgojno-
izobraževalnega dela za vse otroke, vključene v Vrtec Velenje. Z ustreznimi pristopi želimo poskrbeti za 
spodbude, ki pri otrocih ohranjajo in spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in kritičnost. Na ta način 
želimo pomagati staršem pri postavljanju osnov za vseživljenjsko učenje njihovih otrok. 
Ker se kažejo pozitivni učinki vrtca le takrat, ko so vrtci kakovostni, je najpomembnejši vidik, na katerega 
smo pozorni, zagotavljanje kakovosti našega strokovnega dela. Želimo si, da bi lahko vsem predšolskim 
otrokom v MO Velenje zagotovili vključenost vsaj v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje.  
Vrednote, ki jih postavljamo v ospredje so: 
 spoštovanje in sprejemanje vsakega posameznika ne glede na spol, starost, socialno in kulturno           
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, 
 spodbujanje sodelovanja in dogovarjanja ter omogočanje ustvarjalnega izražanja pri iskanju različnih 
poti, ki vodijo k skupnim ciljem. 
Skupna vizija, ki nas vodi pri načrtovanju in izvajanju vzgojno izobraževalnega dela: 
 slediti razvojnim značilnostim in zmožnostim vsakega posameznika, vključenega v naš vrtec ter 
prilagajati izvedbeni kurikulum dejanskim zmožnostim otrok, njihovih staršev in zaposlenih, 
 seznanjati in se dogovarjati z ustanoviteljico o možnostih za zagotavljanje sprejemljivih strukturnih  
kazalnikov (objekti, igralni prostor, oprema, …), 
 sprotno ugotavljati in zagotavljati visoko raven kakovosti strokovnega dela v Vrtcu Velenje, jo 
dopolnjevati in nadgrajevati, ter s tem omogočati preplet ustvarjalnih in sodelovalnih odnosov med 
otroki, njihovimi starši, zaposlenimi in lokalno skupnostjo, 
 omogočati sodelovalno izražanje idej, predlogov in pomislekov pri iskanju različnih poti, ki vodijo k 
skupnim ciljem vizije našega vrtca. 
 
PRIORITETE 
Prioritete, ki smo si jih zastavili, so rezultat opravljenih analiz in so usmerjene v: 
a) vzgojno izobraževalni proces, 
b) strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih, 



c) komunikacijo na različnih področjih, 
d) sodelovanje s starši in 
e) zagotavljanje materialnih pogojev za delo. 
 
 
POROČILO O PEDAGOŠKEM DELU  
 
Vrtec Velenje je zaradi svoje številčnosti zaposlenih absolutno organizacija, ki mora biti sistematično in 
dobro vodena. Predvsem je potrebno težiti k večjemu sodelovanju in odprti komunikaciji, izpostavljanju 
problemov, odpiranju dilem, iskanju rešitev in sklepanju kompromisov. V tako velikem zavodu je v 
temeljnih dogovorih potrebna enotnost vodstva, saj lahko le na ta način transparentno širimo informacije 
med ostale zaposlene. 
Z začetkom šolskega leta so v skladu s priporočili MIZŠ in NIJZ začeli novo šolsko leto, a se je ponovno 
v času od 19. 10. 2020 do 22. 1. 2021 spremenilo ustaljeno delovanje vrtcev. Otroci, ki so bivali v nujnem 
varstvu, so bili deležni enakovrednih dejavnosti kot v času rednega varstva z upoštevanjem vseh 
predpisanih higienskih priporočil. Ker je delo potekalo v manjših skupinah (t. i. mehurčkih), so se lahko 
strokovni delavci še bolj (individualno) posvečali otrokom. Vsem otrokom, ki so bili v tem času doma, so 
redno pošiljali povezave do izobraževalnih vsebin na spletni strani in Facebook strani Vrtca Velenje. 
Zaprtje vrtcev z omogočanjem nujnega varstva je potekalo tudi od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. 
V tem času smo za otroke in starše na spletni strani Vrtca Velenje objavljali zgodbe, pesmi, gledališke 
predstave, kamišibaj, ideje za izdelovanje družabnih iger, didaktičnih pripomočkov, …  
Vrtec Velenje je namreč v času ponovne epidemije imel odprta vrata za NUJNO VARSTVO, starši so 
morali prinesti potrdilo delodajalca, da so zaposleni. A tudi delo od doma je stresno in zahteva 
koncentracijo ter čas, zato so starši, ki so se na nas obrnili s potrebo po nujnem varstvu in so delali od 
doma, lahko pripeljali otroka v vrtec. 
 
Strokovno delo z otroki: 
V našem vrtcu skrbimo, omogočamo in spodbujamo, da si otroci kot aktivni, ustvarjalni in kolikor je 
mogoče tudi samostojni udeleženci procesa, preko igre, raziskovanja, preizkušanja in izbire med 
različnimi dejavnostmi, pridobivajo izkušnje in znanja, spretnosti in navade, ki jim pomagajo pri 
uspešnem vključevanju v družbo ter ohranjajo in spodbujajo njihovo pozitivno naravnanost do učenja. 
Spodbujamo jih pri oblikovanju strategij učenja, ki jim bodo pomagale pri vključevanju v vzgojno 
izobraževalno dejavnost in kasneje v proces dela. Tudi usmerjene dejavnosti so vedno bolj prisotne tudi 
v času po počitku. Strokovne delavke poskrbijo, da se del dejavnosti izvaja v popoldanskem času, saj 
se tudi prisotnost otrok v vrtcu vse bolj pomika v pozno popoldne.  
Oblikovanje prostora, ki s pestrostjo ponudbe spodbudno vpliva na otrokovo motivacijo in s tem na 
njegov vsestranski razvoj, zato smo mu namenili precej pozornosti. V mnogih teorijah ga poimenujejo 
tudi tretji vzgojitelj.  
Obogatitveni programi: 
Obogatitvene dejavnosti so se zaradi epidemioloških razmer izvajale le na nivoju oddelka. 
Kot pomembna popestritev osnovnega programa so obogatitvene dejavnosti, ki jih v Vrtcu Velenje 
ponujamo skozi celotno leto in so postale del Izvedbenega kurikuluma našega vrtca. Tudi na tem 
področju lahko izpostavimo, da so v našem velikem vrtcu vsi otroci deležni velikega števila obogatitvenih 
dejavnosti, ki jih v nekaterih drugih vrtcih ponujajo kot kratkotrajne projekte, namenjene peščici otrok, 
pogosto povezanih z doplačili staršev. Izvajamo jih brez doplačila staršev. Vsebino in število 
obogatitvenih dejavnosti prilagajamo starosti in razvojnim značilnostim otrok.  
Strokovno sodelovanje s starši: 
Usklajeno sodelovanje med strokovnimi delavkami in starši lahko prinese želene rezultate. Sodelovanje 
poteka v obliki govorilnih (pogovornih) ur (1x mesečno), roditeljskih sestankov (informativni in 
predstavitveni), ter predavanj za starše. Da smo takšno sodelovalno delo omogočili, so bili vzgojitelji v 
preteklem  letu  vsak mesec v času pogovornih ur staršem na voljo za izmenjavo mnenj in opažanj. Več 
časa so strokovni delavci namenili tudi drugim oblikam sodelovanja s starši.  
Skupne dejavnosti z otroki in starši se niso izvajale, saj smo še vedno sledili Higienskim priporočilom za 
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni – Covid-19. 
Kot vsako leto smo proti koncu šolskega leta (v juniju) z vprašalniki preverili zadovoljstvo, predloge in 
pobude  staršev. Pobude in predloge, ki niso bile v nasprotju s strokovnimi usmeritvami vrtca, smo 
vključili v plan dela za novo šolsko leto (nadaljnje urejanje igrišč, nove oblike sodelovanja s starši, 
obveščanje staršev preko spleta). Seveda je bilo potrebno upoštevati tudi finančne zmožnosti vrtca. 
Redno sodelovanje s predstavniki staršev je potekalo tudi v okviru možnosti, ki jih predvideva 
zakonodaja; svetu staršev enot in svetu vrtca.   



 
 
INVESTICIJE 
 
V letu 2021 je Mestna občina Velenje izvaja večje investicijsko delo v enoti Tinkara, in sicer sanacijo 
dotrajanih sanitarij v vrednosti 180.000 evrov, ki bo zaključena s pričetkom novega šolskega leta. Za 
pripravo dokumentacije za pričetek dozidave enote Najdihojca, ki se planira za prihodnje leto, pa bo 
Mestna občina Velenje namenila 51.700 evrov.  
 
Mesta občina Velenje bo za namen vzdrževanja igrišč in nakup igral namenila 20.000 evrov: 

- Priprava terena, novo igralo in travne podlage (enota Ciciban – naročeno v letu 2020, 
postavljeno v letu 2021) 

- Igralo in travne podlage (enoti Vrtiljak in Jurček) 
- Travne podlage (enota Jakec) 
- Nakup gugalnic za več enot  
- Barve za talne poslikave (enota Mlinček) 

 
Na področju vzdrževanja objektov so bila v Vrtcu Velenje iz lastnih sredstev Vrtca Velenje v letošnjem 
letu opravljena naslednja dela v skupnem znesku 12.895 evrov: 

- Menjava talnih oblog v starem delu stavbe (pritličje enote Tinkara)  
- Servis klimatskih naprav (vse enote)  
- Strojno instalacijska dela (več enot)  
- Beljenje prostorov v vseh enotah v času zaprtja vrtcev  
- Sanacija pralnice (enota Ciciban) 

 
Iz sredstev vrtca so nabavili tudi opremo v vrednosti 56.836 evrov: 

- Protivlomni sistem Prosignal (za 2 enoti)  
- Nakup klime (pisarna 2 x, enota Enci Benci, enota Čebelica)  
- Računalniški program SAOP  
- Konvektomat (kuhinja enote Tinkara)  
- Nakup drobnega inventarja za kuhinje  

 
V preteklem letu je bilo zaradi zaprtja vrtcev oziroma v času nujnega varstva možno opraviti večji del 
obnovitvenih in vzdrževalnih del (beljenje prostorov, barvanje rekvizitov, urejanje okolice in igralnih 
površin, menjava talnih oblog). Vsako leto je poskrbljeno, da otroke na začetku šolskega leta pričakajo 
dobro vzdrževani prostori. 
 

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2021 
 
 
Vrtec Velenje je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in posredni uporabnik proračuna. Tako 
je računovodsko poročilo pripravljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in je sestavni del letnega poročila. 
 
 
PRIHODKI IN ODHODKI (fakturirana realizacija) 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o vseh prihodkih in odhodkih, ki se nanašajo na leto 
2021. 
 
 
Celotni prihodki so znašali 8.897.185,50 EUR:   
8.890.441,49 EUR ali 99,93 % so prihodki od prodaje storitev,  
4.426,18 EUR ali 0,05 %  so finančni prihodki in  
2.317,83 EUR ali 0,02 %  so izredni prihodki 
 
Celotni odhodki so 8.878.051,89 EUR:   
7.067.876,02 EUR ali 99,87 % so odhodki za opravljanje storitev,  
4.815,00 EUR ali 0,05 % so finančni odhodki  in  
7.267,82 EUR ali 0,08 %  so drugi odhodki. 



 
Razlika med prihodki in odhodki je 7.050,79 EUR (0,08 % vseh prihodkov). 
 
 
5.285.708,52 EUR  - 59,41 % vseh prihodkov  -  so prihodki iz proračuna MOV:  
 
5.243.852,16 EUR (58,94 %) smo porabili za stroške dela,  
27.738,47 EUR  (0,32 %) za dela na objektih v lasti MOV in v upravljanju Vrtca Velenje   
14.117,89 EUR (0,15 %) za vadbo staršev z otroci LAS, zavarovanje objektov in projekt Neverjetna leta. 
 
1.641.908,25 EUR – 18,46 % vseh prihodkov - so sredstva, ki jih dobimo z opravljanjem javne službe, 
490.764,06 EUR – 5,52 % vseh prihodkov – so prihodki proračuna države (subvencioniran vrtec, višja 
cena razvojnih oddelkov in prevoz otrok razvojnih oddelkov), 
1.399.949,63 EUR – 15,74 % vseh prihodkov – zahtevki za čas, ko je bil vrtec zaprt zaradi epidemije 
3.067,68 EUR – 0,04 % vseh prihodkov - so drugi prihodki (projekta Erasmus in Neverjetna leta, 
povračilo stroškov sodišč za naše zaposlene, ki sodelujejo kot porotniki) 
 
1.430.536,09 EUR (16,07 %) smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev 
1.768.869,20 EUR (19,88 %) za stroške dela 
190.529,88 EUR (2,15 %) za stroške amortizacije  
126.620,84 EUR (1,43 %) za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja, povračila potnih stroškov, 
dnevnice, delo študentov, zavarovanje družbenih sredstev, časopise, priročnike, druge nematerialne 
stroške, ki so povezani z izvajanjem javne službe npr. za str. plačilnega prometa, bank, članarin, davek 
zavarovalnih poslov itd. 
4.815,00 (0,06 %) za stroške obresti 
7.267,82 EUR (0,09 %) za druge stroške 
(7.050,79 EUR  - 0,08 % -  je presežek tekočega leta) 
 
 
69.043,35 EUR – 0,77 % so prihodki doseženi s prodajo na trgu: 
69.043,35 EUR (0,77 %) smo porabili za material in storitve 
 
6.744,01 EUR – 0,06 % so finančni in izredni prihodki 
6.744,01 EUR (0,06 %) smo porabili za material in storitve 
 
 
Primerjava leta 2021 z letom 2020  

 realizacija 
2021 

realizacija 
2020 

% real. 
2021 

% real. 
2020 

IND 
2021/20

20 
 
celotni 
prihodki 

 
8.897.185,50 

 
7.084.370,0

8 

 
100,00 

 
100,00 

 
125 

prihod. 
Pror.MOV 

5.285.708,52 4.742.106,0
4 

59,41 66,94 111 

prih. za 
izv.jav.sl. 

3.542.433,63 2.291.675,2
2 

39,81 32,35 154 

prih.od 
prod.na trgu 

69.043,35 50.588,82 0,78 0,71 136 

 
celotni 
odhodki 

 
8.890.134,71 

 
7.073.824,7

8 

 
100,00 

 
100,00 

 
125 

str .blaga 891.079,51 651.899,28 10,02 9,22 136 
str. storitev 657.100,30 597.413,42 7,40 8,44 110 
str. dela 7.012.721,36 5.679.830,7

1 
78,88 80,30 123 

amortizacija 190.529,88 55.919,71 2,14 0,79 340 



ostali stroški 138.703,66 88.761,66 1,56 1,25 156 
 
presežek 

 
7.050,79 

 
10.545,30 

 
- 

 
- 

 
- 

primanjkljaj - - - - -       
 
 
Celotni prihodki (8.897.185,50 EUR) so za 25,59 % višji kot so bili v preteklem letu.  
Celotni odhodki (8.890.134,71 EUR) so za 25,68 % višji kot so bili odhodki v preteklem letu.  
 
V primerjavi z letom 2020 so se stroški storitev povišali za 9,99 %, stroški materiala pa za 36,69 %.  
Plače in drugi osebni prejemki zaposlenih s prispevki delodajalca so se v primerjavi z letom 2020 
povečali za 23,47 %. 
V letu 2021 smo delavcem izplačali tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah. 1.030.970,59 EUR smo 
potrebovali za ta namen. 549.199,57 EUR smo izplačali delavcem, 481.771,02 EUR smo vrnili v obliki 
prispevkov in davkov na račune RS.  
Sredstva za dodatek za delo v rizičnih razmerah smo prejeli  iz proračuna RS. 
 
Struktura prihodkov in odhodkov:  
prihodki proračuna MOV so se iz 66,94 % v letu 2020 ponovno zmanjšali, na 59,41 % v letu 2021 
prihodki za izvajanje javne službe so se iz 32,35 % povečali na 39,81 % 
prihodki od prodaje na trgu so se iz 0,71 % povečali na 0,78 % in  
stroški blaga in storitev so se iz 17,66 % zmanjšali na 17,42 % 
stroški dela so se  iz 80,30 % zmanjšali na 78,88 % 
in drugi stroški so se iz 2,04 % povečali na 3,70 % vseh stroškov. 
 
7.050,79 EUR je presežek prihodkov nad odhodki in se porabi za investicijsko vzdrževanje ter nabavo 
osnovnih sredstev. 
 
 
PRIHODKI IN ODHODKI (denarni tok): 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o vseh prihodkih in odhodkih v letu 2021. 
 
Celotni prihodki so znašali 8.649.742,99 EUR:   
8.588.387,98 EUR ali 99,29 % so prihodki za izvajanje javne službe  
61.355,01 EUR ali 0,71 % so prihodki od prodaje blaga na trgu 
 
Celotni odhodki so 8.646.463,08 EUR:   
8.585.108,07 EUR ali 99,29 % so odhodki za izvajanje javne službe 
61.355,01 EUR ali 0,71 % so izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga na trgu 
 
Razlika med prihodki in odhodki je 3.279,91 EUR (0,04 % vseh prihodkov). 
 
4.917.085,16 EUR  - 56,85 % vseh prihodkov  -  so prihodki proračuna MOV:  
4.875.514,40 EUR – 56,37 % -  smo porabili za stroške dela 
27.738,47 EUR –  0,32 % - za nabavo opreme igrišč Vrtca Velenje v lasti MOV 
13.832,29 EUR  - 0,16 % - za zavarovanje objektov, LAS, Neverjetna leta 
 
1.492.042,47 EUR – 17,25 % vseh prihodkov - so sredstva, ki jih dobimo z opravljanjem javne službe, 
545.612,45 EUR – 6,31 % vseh prihodkov – so prihodki proračuna države (subvencioniran vrtec), 
1.633.647,90 EUR – 18,88 % vseh prihodkov – prejeta sredstva za plače in str.materiala za čas, ko je 
bil vrtec zaprt zaradi epidemije 
1.462.728,13 EUR  - 16,91 % - smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev 
2.125.729,22 EUR  - 24,58 % - za stroške dela  
79.565,56  EUR  - 0,91 % - za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov 
(3.279,91 EUR – 0,04 % - je presežek tekočega leta) 
 
61.355,01 EUR – 0,71 % so prihodki doseženi s prodajo na trgu: 
61.355,01 EUR – 0,71 % smo jih namenili za stroške blaga, materiala in storitev iz naslova prodaje na 
trgu 



 
Celotni prihodki leta 2021 (8.649.742,99 EUR) so za 24,35 % višji kot so bili v preteklem letu. 
Celotni odhodki leta 2021 (8.646.463,08 EUR) so za 24,32 % višji kot so bili odhodki v preteklem letu. 
 
V primerjavi z letom 2020 smo za stroške blaga in storitev porabili za 28,17 % več – vzrok je v zaprtju 
vrtca zaradi epidemije v letu 2020.  
Investicijski odhodki so se prav tako povečali za 38,60 %.  
Plače in drugi osebni prejemki zaposlenih so se v primerjavi z letom 2020 povečali za  
23,88 %  
 
Struktura prihodkov in odhodkov leta 2021 v primerjavi z letom 2020:  
prihodki MOV so se iz 68,39 % zmanjšali na 56,85 % 
prihodki za izvajanje javne službe so se iz 30,55 % povečali na 42,44 % 
prihodki od prodaje na trgu so se iz 1,06 % zmanjšali na 0,71 % in 
 
stroški blaga in storitev so se iz 16,56 % povečali na 17,08 % 
stroški dela so se  iz 81,25 % zmanjšali na 80,97 % 
investicijski odhodki so se iz 1,12 % zmanjšali na 1,24 % in  
stroški prodaje na trgu so se iz 1,07 % zmanjšali na 0,71 %. 
 
Primerjava leta 2021 z letom 2020: 
 

 real. 
2021 

real. 
2020 

% real  
2021 

% real  
2020 

IND 
21/20 

celotni 
prihodki 

8.649.742,99 6.956.135,13 100,00 100,00 124 

prihod. pror. 
MOV 

4.917.085,16 4.757.256,32 56,85 68,39 103 

prih.za izv. 
jav. sl. 

3.671.302,82 2.124.896,09 42,44 30,55 172 

prih.od pr. na 
trgu 

61.355,01 73.982,72 0,71 1,06 83 

celotni 
odhodki 

8.646.463,08 6.955.201,68 100,00 100,00 124 

str .blaga in 
stor. 

1.476.560,42 1.152.094,60 17,08 16,56 128 

str. dela 7.001.243,62 5.651.702,49 80,97 81,25 123 
invest.odhodki 107.304,03 77.421,87 1,24 1,12 138 
str. prod.na 
trgu 

61.355,01 73.982,72 0,71 1,07 83 

presežek 3.279,91 933,45 - - - 
primanjkljaj - - - - - 

 
 
BILANCA STANJA: 
 
Podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan leta, na katero se poročilo 
nanaša, vsebuje bilanca stanja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige in popis, s 
katerim se doseže, da se knjigovodski podatki ne razlikujejo od dejanskih. 
 
Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2021 je  
4.180.785,22 EUR, kar je 78,47 % celotne aktive:  
8.093.137,09 EUR je nabavna vrednost osnovnih sredstev, 
3.915.086,67 EUR je njihova odpisana vrednost, 
2.734,80 EUR so druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja (CMEPIUS) 
 
Vrednost kratkoročnih sredstev je 21,53 % vrednosti aktive oz. 1.147.342,12 EUR: 



31. 12. 2021 je bilo na TRR Vrtca 50.678,35 EUR,   
kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 263.314,54 EUR,  
do uporabnikov EKN pa 813.424,80 EUR, 
druge kratkoročne terjatve 19.924,43 EUR (nadomestilo za boleznine in invalidnine). 
Zalog Vrtec nima, saj ves material (hrano, čistila, material za delo z otroki itd.) nabavlja sprotno. 
 
Vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2021 je 85,47 % vrednosti pasive 
ali 4.554.264,96 EUR:  
4.546.655,27 EUR je vrednost premoženja MOV v upravljanju Vrtca Velenje,  
7.609,69 EUR so dolgoročno odloženi prihodki (CMEPIUS). 
  
14,53 % vrednosti pasive ali 773.862,38 EUR so znašale kratkoročne obveznosti Vrtca 31.12.2021: 
457.491,83 EUR so znašale kratkoročne obveznosti do zaposlenih (decembrske obveznosti),  
292.449,44 EUR so znašale obveznosti do dobaviteljev in  
23.921,11 EUR druge kratkoročne obveznosti (davek na dodano vrednost, podjemne pogodbe, 
predvsem pa obveznosti na podlagi odtegljajev od delavcev). 
 
 
Primerjava leta 2021 z letom 2020: 
 

 real. 
2021 

real. 
2020 

% real 
2021 

% real 
2020 

IND 
21/20 

aktiva 5.328.127,34 5.629.415,66 100,00 100,00 94 
dolg.sred. 4.180.785,22 4.191.873,49 78,47 74,46 100 
kratk.sred. 1.147.342,12 1.437.542,17 21,53 25,54 80 
zaloge 0 0  

  

pasiva 5.328.127,34 5.629.415,66 100,00 100,00 94 
kratk.obv.do 
zap. 

457.491,83 461.352,42 8,59 8,19 99 

kratk.obv.do 
dob. 

292.449,44 200.806,64 5,49 3,56 145 

druge obv. 23.921,11 26.047,14 0,45 0,47 92 
obv.za os v 
upr. 

4.546.655,27 4.414.504,28 85,33 78,42 103 

dolg.odl.prih. 7.609,69 526.705,18 0,14 9,36 1 
 
 
Aktiva in pasiva sta se v primerjavi z 31. decembrom leta 2020 zmanjšali za 6 %: 
vrednost dolgoročnih sredstev (osnovna sredstva in sredstva v upravljanju) se je zmanjšala za 0,26 %  
kratkoročna sredstva (terjatve) so se zmanjšale za 20,18 % (MOV in terjatve zaradi zaprtja vrtca v letu 
2020). 
 
Na drugi strani so se obveznosti do zaposlenih v primerjavi z 31. decembrom leta 2020 zmanjšale za 
0,83 %, obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 45,64 %, druge obveznosti so se zmanjšale  za 
8,16 %, obveznosti za osnovna sredstva v upravljanju (v lasti MOV) so se povečale za 3 %.  
 
Struktura aktive in pasive leta 2021 v primerjavi z letom 2020: 
dolgoročna sredstva so se iz 74,46 % povečala na 78,47 % 
kratkoročna sredstva so se iz 25,54 % zmanjšala na 21,53 % in 
kratkoročne obveznosti do zaposlenih so se iz 8,19 % povečale na 8,59 % 
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se iz 3,56 % povečale na 5,49 % 
druge obveznosti so se iz 0,47 % zmanjšale na 0,45 % 
obveznosti za sredstva v upravljanju so se iz 78,42 % povečale na 85,33 % 
dolgoročno odloženi prihodki so se iz 9,36 % zmanjšali na 0,14 % 
 
 

 
 



POVZETEK FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 
 
Finančni načrt zajema vse predvidene prejemke in izdatke, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme 
Vrtca v letu 2022.  
 
Predvideni prihodki in odhodki (denarni tok): 
 
Prihodki naj bi v letu 2022 znašali 7.812.600 EUR, enako odhodki.  
To pomeni približno 9,67 % zmanjšanje prihodkov in 9,64 % zmanjšanje odhodkov v primerjavi z letom 
2021, ko so znašali prihodki 8.649.742,99 EUR in odhodki 8.646.463,08 EUR, saj ne pričakujemo več 
dodatkov za delo v rizičnih razmerah zaradi epidemije. 
 
 
Predvideni prihodki iz proračuna MOV:  
 
Predvidevamo, da bomo iz proračuna MOV prejeli 5.593.700 EUR za tekočo porabo, to je 71,60 %  
vseh prihodkov.  
Če primerjamo podatek z enakim podatkom leta 2021  (4.917.085,16 EUR) je to 13,76 % povečanje 
sredstev.  
Predvidena poraba: 
5.593.700 EUR – 71,60 % - za plače in druge osebne prejemke zaposlenih.  
 
0,00 EUR  - predvidevamo, da bomo prejeli na naš TRR za refundacijo sredstev za investicijsko 
vzdrževanje objektov. 
Predvidena poraba: 
- 
 
Predvideni prihodki iz javnih skladov: 
 
Število invalidov zaposlenih v Vrtcu Velenje je trenutno na predpisani kvoti (7 invalidov), zato tudi v letu 
2021 ne predvidevamo prihodkov iz javnih skladov. 
 
Predvideni prihodki, ki jih pridobimo  z opravljanjem javne službe: 
 
Iz proračuna RS naj bi dobili 572.900 EUR (subvencionirana oskrbnina, višji stroški RO in prevozi otrok 
iz RO), kar je 7,34 % vseh prihodkov.  
V primerjavi z letom 2021 (375.197 EUR) je to 5,01 % povečanje.  
Z opravljanjem javne službe naj bi pridobili 1.566.000 EUR oz. 20,04 % vseh prihodkov.  
V primerjavi z letom 2021 (1.492.042,47 EUR) je to za 4,96 % več. Predvidevamo, da v letu 2022 ne 
bomo imeli zaprtih vrtcev zaradi epidemije. 
Predvidena poraba: 
1.403.700 EUR – 17,97 % - za blago, material in storitve  
675.200 EUR – 8,65 % - za stroške zaposlenih, 
60.000 EUR – 0,76 % - za investicije in investicijsko obnovo 
 
80.000 EUR oz. 1,02 % vse prihodkov pa bomo predvidoma dobili s prodajo storitev na trgu. 
Predvidena poraba: 
80.000 EUR  - 1,02 % - bomo porabili za izdatke blago in storitve iz naslova prodaje na trgu 
 
Stanje na dan 31. 12. 2022: 
 
Predvidevamo, da bosta aktiva in pasiva konec leta 2022 znašali 5.192.000 EUR. 
 
Predračunska bilanca stanja kaže, da bi lahko imeli ob koncu leta 2022 
4.005.000 EUR – 77,13 % vseh aktivnih sredstev – vredno premoženje v dolgoročnih sredstvih in 
sredstvih v upravljanju in  
1.187.000 EUR – 22,87 % vseh aktivnih sredstev - vredno premoženje v kratkoročnih sredstvih 
(sredstva na TR, terjatve do kupcev in drugih uporabnikov EKN).  
Zalog materiala ni. 
 



Viri so kratkoročne obveznosti do zaposlenih 470.000 EUR – 9,06 %,  
do dobaviteljev 132.000 EUR – 2,55 % in  
druge kratkoročne obveznosti v višini 40.000 EUR – 0,76 % vseh pasivnih sredstev –  
ter lastni viri z obveznostmi za sredstva v upravljanju v višini 4.550.000 EUR – 87,63 % vseh 
virov. 
 
 
 
Velenje, 28. 3. 2022 
 
Pripravili:  
Jana Blekač,        Nataša Doler 
dipl. ekon.       dipl. vzg. predš. otrok 
računovodja       ravnateljica 



 

 
 

Poročilo Medobčinske zveze prijateljev mladine(MZPM) Velenje za leto 2021 

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (Zveza MZPM Velenje) je prostovoljska organizacija 
društev prijateljev mladine, ki delujejo v dobro otrok, mladostnikov in družin. MZPM Velenje je nevladna, 
nepolitična, samostojna, HUMANITARNA, prostovoljska in nepridobitna zveza društev, ki deluje v javno 
dobro. Združuje društva iz Mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. V nekaterih 
nacionalnih projektih Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) opravlja tudi funkcijo regijskega 
koordinatorja nacionalnih programov in projektov (Otroški parlament, Evropa v šoli …). MZPM Velenje se 
nenehno odziva na aktualna družbena vprašanja in dogajanje v lokalnem okolju, s svojim delovanjem pa 
veliko prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin v Šaleški dolini in 
širše. 

Temeljno vodilo pri prizadevanjih za uresničitev programa MZPM Velenje v letu 2021, ki je bilo kot že leto 
pred njim zaznamovano s pandemijo novega koronavirusa, je bilo ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno 
življenje otrok, mladostnikov in družin. Ob tem smo v vseh programih in projektih skrbeli tudi za etičnost in 
skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah. Zaradi številnih omejitev za zajezitev širjenja 
COVID-19 smo (na podlagi izkušenj iz leta 2020) izpeljali več načrtovanih programov in projektov kot leto 
prej. Tudi v letu 2021 smo veliko delali na humanitarnem področju in s tem krepko opravičili status 
humanitarne organizacije. Delo na področju humanitarnosti smo okrepili tudi zato, ker se je na nas s 
prošnjo za pomoč obrnilo še več družin kot v letu 2020, ko smo kmalu po začetku pandemije zaznali velik 
porast stisk v družinah. Število družin, ki smo jim pomagali, se je v primerjavi s časom pred pandemijo 
povečalo vsaj za 70%.  

Leto 2021 je bilo pri načrtovanju in izvedbi programov in projektov nekoliko lažje zato, ker smo že imeli 
nekaj izkušenj z delom v izrednih razmerah. Brez inovativnosti in nenehnega prilagajanja razmeram ter 
načrtovanja po več možnih scenarijih izvedbe, bi nam težko uspelo. Najbolj veseli smo bili, ko smo uspeli 
izvesti zdravstveno letovanje otrok ob morju, kjer smo zaradi lažje izvedbe letovanj v času epidemije 
novega koronavirusa zamenjali dolgoletni lokaciji. O vseh v letu 2021 izvedenih projektih in programih 
podrobneje poročamo v nadaljevanju tega poročila.  

ZASEDENOST VILE ROŽLE 

Zasedenost Vile Rožle je tudi v letu 2021 krojila epidemija koronavirusa. Redno smo opravljali 
koordinacijo dejavnosti v vili in se ob tem držali vseh navodil NIJZ in ukrepov za zajezitev širjenja virusa 
COVID-19. Vila je bila v prvih mesecih leta 2021 zaradi ponovno razglašene epidemije in strogih ukrepov 
manj zasedena kot prejšnja leta. V času od začetka junija do konca oktobra je bila vila spet dobro 
zasedena. Čeprav jeseni 2021 ni bila razglašena epidemija, pa se je epidemiološka situacija hitro 
slabšala, zato smo tudi mi dejavnosti za otroke in družine prilagodili mehurčkom in omejili število 
udeležencev na dogodkih. Ob koncu septembra in v oktobru so pri nas začeli z delom člani dveh krožkov 
Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje (kaligrafija in likovni krožek), zaradi omejitve števila ljudi v 
enem prostoru pa so kljub PCT pogoju za druženje v vili svojo dejavnost prenesli na šole, kjer so učilnice 
večje. Vila Rožle je bila za tiste, ki so potrebovali humanitarno pomoč, odprta celo leto. Trudili smo se, da 
smo jo izročali na čim bolj varen način in da se družine, ki smo jim pomagali, niso srečevale med sabo.  

Kolikor je bilo možno, smo se tudi v letu 2021 trudili, da smo dobro sodelovali z vsemi, ki radi delajo z 
otroki, za otroke in mlade, pri tem smo se tudi medgeneracijsko povezovali. Naše prostovoljce smo 
vključili v več programov in projektov kot v letu 2020, zato so opravili veliko več prostovoljskih ur kot leto 
prej. V Vili Rožle so v začetku leta ob petkih dopoldne v septembru in oktobru 2021 dobri dve uri ustvarjali 
člani in članice ustvarjalno-likovnega krožka Perspektiva, ki deluje pod okriljem Univerze za III. življenjsko 
obdobje Velenje. Od torkih popoldne smo septembra in oktobra 2021 gostili  krožek Kaligrafija. Ob 
ponedeljkih, od 16. ure do 20. ure, je v vili potekalo dežurstvo pri nacionalnem telefonu TOM. Januarja, 
februarja, v začetku marca in v začetku oktobra so se vsak torek popoldne v vili sestajali člani in članice 
krožka kaligrafija Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje. Ob petkih popoldne pa smo imeli redne 
ustvarjalnice za otroke in starše - Torkove pete. Tudi te smo morali zaradi novega koronavirusa po 13. 
marcu prekiniti, z njimi smo nadaljevali v septembru in oktobru, ob ponovni razglasitvi epidemije pa jih 
nismo več mogli izvajati v vili. Ob torkih zvečer so v tistih mesecih, ko je to bilo mogoče, enkrat mesečno 



 

 
 

potekale tudi supervizije za svetovalce TOM telefona. Petkovi popoldnevi in sobotni dopoldnevi so bili 
rezervirani za sestanke, ki jih je pripravljala MZPM Velenje za različne projekte, tudi izobraževanja. 

V času kratkih počitnic, predvsem pa v času poletnih počitnic, je bila Vila Rožle najbolj zasedena, saj smo 
počitniške programe izvajali vse delovne dni. Številni Vilo Rožle obiščejo tudi zaradi dveh stalnih 
razstavišč in občasnih razstav, ki jih pripravljamo med letom. Obiskovalci se lahko za ogled razstav 
naročijo tudi izven delovnega časa, ogled jim omogočimo tudi čez vikend. Stalni razstavi sta: GALERIJA 
MALE NAPOTNIKOVE KIPARSKE KOLONIJE (MZPM Velenje) in SONČNE ZGODBE MLADEGA 
MESTA (Muzej Velenje). V letu 2021 smo poleg stalnih razstav pripravili le razstavo izdelkov iz naših 
ustvarjalnic in izdelkov projekta Odpadek naj ne bo samo odpadek. Stalni razstavi pa si je v letu 2021 
ogledalo več obiskovalcev kot v letu 2020, saj je bilo to možno ob upoštevanju pogoja PCT. 

 

UPRAVNI ODBOR 

Koordinacijo celotnega delovanja MZPM Velenje je opravljal Upravni odbor (UO). Na 1. Korespondenčni 
seji UO MZPM Velenje je bil 15. marca 2021 potrjen predlog kandidacijske liste za nov Upravni odbor. 
Upravni odbor (iz prejšnjega štiri letnega mandata) je na tej seji sprejel sklep, da se redna programska 
skupščina MZPM Velenje opravi korespondenčno. Končana je bila 23. marca 2021. Potrdila je vse 
predlagane sklepe in hkrati za nov, štiriletni mandat, imenovala člane Upravnega in Nadzornega odbora 
MZPM Velenje ter častnega razsodišča. S tem je bil končan mandat prejšnjih organov MZPM Velenje. 

V UO MZPM Velenje so bili za obdobje od marca 2021, do marca 2025, imenovani: Zdenko Gorišek, 
Andreja Zelenik, Barbara Trebižan, Peter Kovač, Andreja Oder Grabner, Cvetka Koželj, Alenka Verbič, 
Andreja Popržen, Samo Kopušar, Tanja Kontič in Lidija Hartman Koletnik. Predsednik MZPM Velenje je 
Zdenko Gorišek, podpredsednica pa Andreja Zelenik. Imenovan je bil tudi Nadzorni odbor MZPM Velenje 
(Vesna Milosavljević, Mateja Car, Marjeta Jedlovčnik, Martina Bobek in Vida Gostečnik) in Častno 
razsodišče MZPM Velenje (Mija Žagar, Milena Ževart, Tone Skok, Jasmina Stropnik in Janja Jelen). 
Poskrbeli smo za teritorialno zastopanost in zastopanost naših prostovoljcev v vseh organih MZPM 
Velenje.  

Upravni odbor je imel v letu 2021  tri dopisne (korespondenčne) seje in eno redno sejo. Na podlagi 
sklepov članov UO smo redno letno programsko skupščino MZPM Velenje sklicali in opravili 
korespondenčno.  

DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE 

Pri MZPM Velenje deluje Odbor predsednikov društev prijateljev mladine (DPM). Ta spremlja in koordinira 
delovanje DPM v Mestni občini Velenje in v občinah Šoštanj ter Šmartno ob Paki. Delo aktivistov v DPM 
za otroke in z otroki je v celoti opravljeno brezplačno. DPM organizirajo dejavnosti za otroke in družine 
preko celega let. Društva sodelujejo v decembrskem projektu MZPM Velenje »Veseli december«, kjer z 
njihovo pomočjo poskrbimo za praznično obdaritev otrok in obisk Dedka Mraza v posameznih krajevnih 
skupnostih. Žal je v letu 2021 že drugo leto zapored delo društev prijateljev mladine in tudi bolj tesno 
sodelovanje z MZPM Velenje, krojila epidemija novega koronavirusa, zato nekaterih tradicionalnih 
dogodkov niso mogli izvesti. Vedno so se v društvih odzvali vabilom MZPM Velenje za pomoč pri izvedbi 
tistih projektov, ki smo jih lahko izvajali ob vseh prilagoditvah ukrepom za zajezitev širjenja novega 
koronavirusa. Komunikacija med MZPM Velenje in društvi je v letu 2021 potekala preko elektronske pošte 
in svetovnega spleta ter telefona. 

V MZPM Velenje je od leta 2021 združenih 13 društev prijateljev mladine: DPM LEVI BREG VELENJE, 
DPM PAKA, DPM KONOVO, DPM PESJE, DPM ŠKALE, DPM KAVČE, DPM ŠENTILJ, DPM ŠOŠTANJ, 
DPM SKORNO – FLORJAN, DPM ZAVODNJE-ŠENTVID, DPM RAVNE, DPM LOKOVICA in DPM 
ŠMARTNO OB PAKI. 



 

 
 

V jesenskem času, v torek, 19. oktobra 2021, smo vsa društva, ki delujejo pod okriljem MZPM Velenje 
povabili na regijsko srečanje društev in zvez prijateljev mladine, ki ga je v Vili Rožle organizirala 
nacionalna zveza ZPMS. V Vilo Rožle so povabili tudi društva iz področja SA-ŠA regije.  

MLADI PROSTOVOLJCI 

Tudi v letu 2021 smo že v začetku šolskega leta 2021/2022 začrtali sodelovanje s prostovoljci Šolskega 
centra Velenje, ki je pred pandemijo teklo prav vzorno. Dijaki so se aktivno vključevali v naše programe 
skozi celo koledarsko in ne le šolsko leto. Dijake smo v času, ko ni bilo razglašene epidemije oz. je bila 
epidemiološka situacija boljša, vključevali v redne tedenske aktivnosti. Tiste, ki so bili pri nas aktivni med 
letom, smo vključili v projekt poletnega počitniškega varstva v Vili Rožle. Kljub temu, da je bilo delo s 
prostovoljci, sploh novimi, v letu 2021 zaradi številnih ukrepov in omejitev druženja še vedno težko 
organizirati in izvajati, smo v svoje vrste sprejeli veliko novih mladih prostovoljcev in prostovoljk. V letu 
2020 je z nami sodelovalo 22 mladih prostovoljcev (do 29 leta starosti), vključili smo 17 novih mladih 
prostovoljcev. 

KLUB PROSTOVOLJCEV »MLADI ZA MLADE« 

Vsi prostovoljci MZPM Velenje se združujejo v klub »Mladi za mlade«. V letu 2021, ko je klub deloval 25. 
leto zapored, je delo kluba močno zaznamovala koronakriza in dejstvo, da nismo mogli izvesti vseh 
prireditev, ki jih tradicionalno pripravljamo in izvajamo z njihovo pomočjo. Prostovoljce smo o posameznih 
projektih in akcijah, kjer smo potrebovali njihovo pomoč, obveščali sproti. Veliko dela, kjer so nam prejšnja 
leta pomagali tudi prostovoljci, smo tudi v letu 2021 opravili zaposleni sami in to predvsem zaradi varnosti. 
V projekte MZPM Velenje se je v letu 2021 aktivno vključevalo 75 prostovoljcev, od tega 18 moških in 57 
žensk. Skupno so opravili 3055 prostovoljskih ur (leto prej 1009 prostovoljskih ur), največ na področju 
zdravja otrok (zdravstvena letovanja in počitniško varstvo otrok ter tabori), kar 1496 ur. Na področju 
socialne dejavnosti so opravili 1132 ur (leto prej 676 ur). Na področju človekovih pravic in svoboščin so 
opravili 156 ur, na področju kulture in umetnosti pa 206 ur. Ocenjena vrednost njihovega dela je 30.701,50 
EUR. Vseeno pa smo v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 tudi na tem področju močno dvignili število ur 
in sodelovanje prostovoljcev in prostovoljk. V letu 2021 smo se 3. decembra 2021 udeležili sprejema za 
prostovoljce, ki ga je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol pripravil v sejni dvorani MO Velenje. 20. 
maja smo se priključili vseslovenski akciji na Ta veseli dan prostovoljstva, ki ga je organizirala Slovenska 
filantropija. V Velenju je 5 naših prostovoljcev in 8 prostovoljcev Šolskega centra Velenje, ki so se jim 
pridružili zaposleni, delilo časopis Slovenske filantropije, ki je predstavil prostovoljsko delo. Z našo 
pomočjo se je Velenje vpisalo med 20 slovenskih mest, ki so v času epidemije sodelovali v akciji in na ta 
način obeležili dan prostovoljstva. 

SODELOVANJE NA RAZPISU NAJ PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA/ORGANIZACIJA MO 
VELENJE 

Tudi v letu 2021 smo sodelovali na razpisu za naj prostovoljca/prostovoljko in naj prostovoljsko 
organizacijo MO Velenje. Prireditev z razglasitvijo rezultatov je potekala 23. septembra 2021 v Vili Bianci. 
Na njej je naša MZPM Velenje v močni konkurenci prejela naziv Naj prostovoljska organizacija v 
MOV za leto 2020. Nagrado smo prejeli tudi zato, ker smo v času pandemije novega koronavirusa res 
veliko prispevali k boljši računalniški opremi šaleških osnovnošolcev in dijakov, ki so se zelo dolgo šolali 
na daljavo. Poleg tega smo uspeli projekte, ki jih skupaj s šolami izvajamo že vrsto let, kljub strogim 
omejitvam druženja izvesti v prilagojenih oblikah. Ponosni smo na vsakega našega prostovoljca in 
prostovoljko, saj brez njih MZPM Velenje ne bi bilo. Priznanje za Naj prostovoljsko organizacijo MO 
Velenje za leto 2020 je priznanje vsem našim prostovoljcem v društvih prijateljev mladine, našim 
svetovalcem in svetovalkam na TOM telefonu, našim vzgojiteljem in vzgojiteljicam v kolonijah in 
počitniškem varstvu, vsem, ki sodelujejo v projektu Veseli december, humanitarnih projektih zveze, 
Kajuhovi bralni znački, ekoloških projektih … Leto 2020, za katerega smo dobili ta laskav naziv, je bilo 
drugačno leto. A smo zmogli. Z nenehnim prilagajanjem naših projektov epidemiji in z zavedanjem, da 
smo tu zato, da pomagamo otrokom in družinam lepšati dneve in lajšati stiske.  

 



 

 
 

PROGRAMI IN PROJEKTI, V KATERIH SO SODELOVALI PROSTOVOLJCI IN PROSTOVOLJKE 

Člani kluba prostovoljcev Mladi za mlade  skupaj z zaposlenimi na MZPM Velenje sodelujejo pri pripravi in 
izvedbi številnih programov in projektov. Nekatere pripravljamo samostojno, druge v sodelovanju z 
drugimi javnimi zavodi, društvi, lokalnimi skupnostmi ter krovno organizacijo ZPMS. 

Pust, pust, krivih ust; Na pustni torek, 16. februarja 2021, smo aktivno sodelovali pri izvedbi otroškega 
pustovanja. Ni šlo drugače kot preko spleta, a do pusta smo vsi že postali pravi mojstri v virtualnem 
pripravljanju in izvedbi dogodkov. Čeprav se nismo družili v živo, smo izbrali in nagradili najbolj izvirne 
maske. Fotografije je poslalo okoli 50 družin. Pustovanje organizirajo Festival Velenje, Mestna občina 
Velenje, MZPM Velenje, MC Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana, Zavod za turizem Šaleške doline in Turistična 
zveza Velenje. V letu 2021 smo sodelovali v komisiji za izbor najbolj izvirnih mask, prispevali smo tudi 
nagrade.  

Skupnostni vrt v Sončnem parku: MO Velenje je partner v evropskem projektu AgriGo4Cities 
vzpostavila skupnostne mestne vrtove pri različnih ustanovah v Velenju. V okviru projekta smo vrtiček, 
sestavljen iz več visokih gred, pridobili tudi pri Vili Rožle. V letu 2021 smo redno skrbeli za zasaditev in 
vzdrževanje rastlin v visokih gredah, poleti so nam pri tem pomagali tudi otroci. Poskrbeli smo, da so bile 
gredice vedno lepo zasajene in vzdrževane. Spomladi smo vanje nasadili kar nekaj novih zeliščnic in 
veliko zelenjavnic. Pridelek je bil bogat, delili pa smo ga tudi z obiskovalci Sončnega parka. 

TORKOVA PETA v Vili Rožle, ČETRTKOVA PETA v Šoštanju; V času šolskega leta ob torkih, ob 17. 
uri, tradicionalno vabimo otroke in starše v ustvarjalnice Torkova peta v Vili Rožle. Tema programa je 
vedno drugačna, prilagajamo jo letnim časom, praznikom, dogodkom in zanimivim ljudem. V letu 2021 
smo jih zaradi novega koronavirusa izvajali delno v živo, delno pa preko svetovnega spleta. Največ 
delavnic v živo smo lahko izvedli v septembru in oktobru, potem pa se je epidemiološka situacija spet 
močno poslabšala. V Šoštanju pa smo v dogovoru z občino Šoštanj prostor za Četrtkove pete pridobili v 
novem Mladinskem centru, kjer smo septembra izvedli eno delavnico. Potem pa smo se povezali z 
Mestno knjižnico Šoštanj in do konca leta delavnice izvajali v prostorih knjižnice. Obisk je bil izjemno 
dober, zato bomo s tem sodelovanjem nadaljevali vsaj v času zimskih mesecev.  

32. Pikin festival (tema: Igra za vse); MZPM Velenje je v projektu Pikinega festivala aktiven partner že 
vse od prvega Pikinega dne, torej dobra tri desetletja. 32. Pikin festival je bil večji in daljši kot leto prej, 
epidemiološke razmere pa še vedno niso bile idealne, saj so se septembra 2021 spet začele slabšati. 32. 
Pikin festival, ki je potekal pod sloganom Igra za vse, smo odprli v petek, 10. septembra, s Pikinim 
prihodom v mesto. Otvoritveno slovesnost je zasnovala Bojana Špegel, vodil jo je Boštjan Oder. Sledil je 
pester vikend paket, namenjen obiskom družin iz vse Slovenije. V barvitem svetu kulture in umetnosti so 
se obiskovalci lahko zabavali na Titovem trgu in na mestnem otroškem igrišču, kjer smo izvajali tudi 
otroške Pikine ustvarjalnice, ki smo jih zasnovali in izvajali na MZPM Velenje. Ideje za delavnice je 
pripravila Katarina Aman, študente in dijake sta med festivalom pri izvajanju delavnic vodili Bojana 
Špegel. Največji otroški dogodek v Sloveniji z 32-letno tradicijo je potekal pod častnim pokroviteljstvom 
Eve Škofič Maurer, klovnese, literatke in ustanoviteljice dobrodelnega projekta Rdeči noski. Zanimivo in 
navdihujočo gospo velikega srca so obiskovalci lahko spoznali na večeru s častno pokroviteljico. Potekal 
je v mali dvorani velenjskega doma kulture, pogovor z Evo Škofič Maurer pa je vodila Bojana Špegel. 
Naziv častne pokroviteljice festivala ji je na tem večeru predala podžupanja MOV Aleksandra Vasiljević.  

 

PREVENTIVNI PROGRAMI V LETU 2021 

Telefon otrok in mladostnikov – TOM: 116 111 

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). 
Ustanovljen je bil leta 1990, na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Pet let kasneje je bila 
vzpostavljena nacionalna mreža, ki sedaj povezuje okoli 200 usposobljenih svetovalcev. V letu 2020 je 
TOM telefon praznoval 30 letnico delovanja, velenjska skupina pa je del mreže pri TOM telefonu dejavna 
vsa leta, odkar deluje. Med epidemijo so supervizije za svetovalce potekale večinoma preko svetovnega 



 

 
 

spleta. Naša svetovalna skupina, ki je ena izmed osmih svetovalnih skupin, ki delujejo po Sloveniji, je 
dežurala vsak ponedeljek, od 16. do 20. ure. Odprta telefonska zveza je bila tudi v letu 2021 namenjena 
otrokom in mladostnikom, ki želijo pridobiti informacije, pomoč, ali pa se samo pogovoriti o težavah, 
dvomih, stiskah, ki jih doživljajo v vsakdanjem življenju. Strokovnjaki poslušajo, odgovarjajo po telefonu in 
hkrati usmerjajo vse, ki se na njih obračajo, na ustrezne ustanove in strokovne službe, kjer je moč te 
težave rešiti. V letu 2021 je število telefonskih klicev upadlo predvsem v času, ko so se otroci in 
mladostniki šolali na daljavo, saj verjetno niso imeli zasebnosti, da bi lahko opravili klic. TOM je v Vili 
Rožle deloval 50-krat. Svetovalci in svetovalke so skupaj Svetovalci so delo v projektu opravili brezplačno. 
Na TOM so klicali otroci, mladostniki in odrasli. Klicalci so bili tudi iz različnih koncev Slovenije. Vsebina 
klicev je bila v letu 2021 pogosto vezana na pandemijo, zaprtje šol, šolanje od doma, pa tudi na 
medosebne odnose, osebne težave posameznikov, probleme otrok in mladostnikov (učne težave pri 
pouku na daljavo, odnos s starši, s prijatelji, ljubezenske težave, osamljenost, trpinčenje, težave v 
virtualnem svetu ...). Svetovalci so opažali, da so mladi v vse večjih stiskah, ki jih je povzročala tudi 
izolacija in pomanjkanje druženja med vrstniki zaradi novega koronavirusa. Vse več je bilo psihičnih stisk, 
depresij, samopoškodovanja, tudi samomorilskih misli, veliko manj pa tako imenovanih preizkuševalnih 
klicev. V letu 2021 so prostovoljci velenjske skupine pri telefonu TOM odgovorili na 361 klicev.  

Šola za starše 

Tudi v letu 2021 smo nadaljevali s strokovnimi srečanji na temo Otroci so naše največje bogastvo. Gre 
za treninge starševstva, ki jih pogosto obiskujejo tudi svetovalci TOM telefona, učitelji in vzgojitelji, naši 
prostovoljci, ki so vzgojitelji v kolonijah in pri poletnem počitniškem varstvu … V sklopu predavanj v letu 
2021 je bilo izvedenih 6 srečanj na različne teme, z različnimi slovenskimi strokovnjaki. Predavanja šole 
za starše smo praviloma pripravljali drugi ponedeljek v mesecu, sezona pa traja od novembra prejšnjega 
leta do aprila tekočega leta. Vsa predavanja v letu 2021 so potekala spletno, preko platforme ZOOM. Na 
šestih predavanjih smo našteli kar 561 udeležencev. 

Predavanja in predavatelji v letu 2021: 

11. januarja 2021: predavateljica psihologinja Niki Jakol ; tema: Dedek je šel v nebesa … in kdaj pride 
nazaj ? Smrt v družini – kako jo razumeti in odžalovati? (36 slušateljev); 

15. februarja 2021: predavatelj mag. Jani Prgić, socialni pedagog, trener nevrolingvističnega 
programiranja, mediacije in pozitivne discipline;  

tema: Vpliv sodobne družbe na zdrav razvoj možganov (198 slušateljev); 

15. marca 2021: predavateljica Anja Vidmar, psihologinja, kognitivna psihoterapevtka; 

tema: Mislim, torej sem zaskrbljen? (49 slušateljev); 

12. aprila 2021: predavatelj Simon Konečnik, ravnatelj, elektro inženir, mentor mladim raziskovalcem; 
tema: Pomen učenja za prihodnost in vzgoja za življenje (47 slušateljev); 

8. novembra 2021: predavateljica Nina Babič, univ. dipl. psih.;  

tema: Psihološka odpornost v kaosu vsakdanjika (77 slušateljev); 

13. decembra 2021: predavatelja psihoterapevta Leonida in Albert Mrgole;  

tema: Izčrpani, pregoreli? Kako do notranjega ravnotežja? (155 slušateljev). 

Kratke počitnice v Vili Rožle in Sončnem parku 

V letu 2021 smo lahko uspešno in v celoti izvedli le jesenske počitnice. V času zimskih počitnic smo 
pripravili bogat program, potem pa smo ga izvajali preko svetovnega spleta, saj zdravstvena situacija ni 
dopuščala druženja v živo v Vili Rožle. Zaradi koronavirusa pa nismo izvajali novoletnih in majskih 
počitniških programov. Poleti, ko je bilo stanje dokaj normalno, smo izvedli vse predvidene programe. V 
času zimskih počitnic (od 15. do 19. februarja 2021) smo posneli 4 filmčke z nasveti za izdelavo različnih 



 

 
 

izdelkov. Ogledi filmov, ki smo jih objavili na FB strani MZPM Velenje in našem Youtube kanalu, so 
dosegli veliko ljudi. Filme si je ogledalo 923 družin. V času jesenskih počitnic smo v Vili Rožle (od 25. 10. 
do 28. 10. 2021) izvajali dopoldanske počitniške programe pod nazivom Jesenski počitniški živ-žav v Vili 
Rožle. Zaradi varnosti smo omejili število obiskovalcev, zbirali smo tudi prijave. V času jesenskih počitnic 
smo v sodelovanju z Malimi ustvarjalci iz Maribora izvedli tudi dve delavnici Lego robotike, ki se ju je 
udeležilo 23 osnovnošolcev, na ustvarjalnicah pa smo našteli 55 otrok in mladostnikov.  

POLETNE POČITNICE 2021 

Četrti projekt Počitniško varstvo mlajših šolarjev 

Projekt smo izvajali četrto leto zapored, tokrat v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje, MO Velenje 
ter občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki. Virus je kljub koncu razglašene epidemije še vedno krožil, zato 
smo upoštevali vsa priporočila in veljavne ukrepe NIJZ. Na podlagi izkušenj iz leta 2020 pa smo si že 
upali vsak teden sprejeti več otrok, poleg tistih iz MO Velenje smo zato lahko vseh devet počitniških 
tednov ponovno varstvo ponudili tudi otrokom iz Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Poletno počitniško 
varstvo otrok je bilo namenjeno otrokom od (zaključenega) prvega razreda osnovne šole, starih od 6 do 
10 let. Organizirano je bilo vsak delovni dan v času od 28. junija do 27. avgusta 2021, od 6.45 do 16.30 
ure. Od 28. junija do 30. julija je počitniško varstvo potekalo v Vili Rožle, od 2. avgusta do 13. avgusta 
2021 pa v prostorih Mladinskega centra Velenje (na Efenkovi 61). Od 16. avgusta do 27. avgusta se je 
počitniški živ-žav spet vrnil v Vilo Rožle. Zaradi velikosti največjega prostora v Vili Rožle smo morali 
omejiti število otrok, ki smo jih dnevno sprejeli v varstvo, na 15. Vzgojitelji, prostovoljci zveze in dijaki iz 
projekta Čisto moje Velenje (MO Velenje) ter počitniško delo v Občini Šoštanj, so se dnevno trudili, da so 
bili z otroki veliko na svežem zraku. Letos so se veliko več kot prejšnja leta pogovarjali, brali, peli in igrali 
motivacijske in družabne igre, hodili so na kratke izlete … V Poletno počitniško varstvo smo vključili 114 
otrok, ki so pri nas preživeli 570 počitniških dni (v letu 2020 smo vključili 67 otrok). Največ otrok je bilo iz 
MOV (97). V projektu je zaposlenim pomagalo 5 naših prostovoljcev ter 27 dijakov in dijakinj iz Velenja in 
Šoštanja.  

Počitniške zdravstvene kolonije v Pacugu in Poreču  

Letovanje otrok in mladostnikov na morju je program, ki ga naša zveza uspešno izvaja že skoraj šest 
desetletij. Prizadevamo si, da bi čim več otrok, še zlasti zdravstveno in socialno ogroženih, preživelo vsaj 
del počitniških dni brezskrbno, v zdravem okolju, v prijetni družbi, ob igri, rekreaciji in zabavi ter si tako 
nabrali novih moči za delo v novem šolskem letu. Po tem, ko smo poleti 2020 letovanja ob morju iz 
varnostnih razlogov odpovedali, smo bili zelo veseli, da smo jih v letu 2021 uspeli izpeljati. Žal nismo 
zapolnili vseh prostih mest, saj je bila v avgustu, ko smo izvedli drugo izmeno, epidemiološka situacija 
spet veliko slabša, priporočila, da naj se otroci vrnejo domov vsaj dva tedna pred začetkom šolskega leta 
pa so tudi povzročila nekaj odpovedi tik pred odhodom. Poleg tega številni otroci, ki so želeli na letovanje, 
niso dobili zdravniškega potrdila, saj v letu 2020 niso imeli v zdravstvenih kartonih zabeleženih dveh 
obiskov pri izbranem pediatru ali zdravniku. Naj spomnimo, da je bila dostopnost do zdravnikov od marca 
2020 zelo otežena zaradi epidemije. K sreči smo zagotovili dovolj donacijskih sredstev, da smo lahko s 
seboj vzeli vsaj otroke iz socialno šibkih družin, ki nimajo velikih zdravstvenih težav. Zato, da bi v času 
letovanja lahko zagotovili mehurčke, smo zamenjali lokaciji in termina letovanja. Prva izmena je letovala v 
Sloveniji, v Pacugu. Druga izmena je letovala v Poreču, a na novi lokaciji, v mladinskem domu ZLRO 
Ljubljana v Špadičih. 107 otrok je tako na morju preživelo 11 nepozabnih dni, v obeh izmenah smo imeli 
odlično vreme. Zaradi varnosti smo oblikovali manjše skupine, zato smo imeli več spremljevalcev kot v 
preteklih letih. V Pacugu je letovalo 57 otrok in 10 vzgojiteljev, v Poreču pa 50 otrok in 10 vzgojiteljev. 
Večjih zdravstvenih težav nismo imeli, so si pa mnogi “pridelali” žulje na nogah. Tudi zato, ker se med 
šolskim letom zaradi dolgega šolanja od doma niso dovolj gibali, kar so vsaj delno nadoknadili v času 
letovanja. Otroci so bili veliko na zraku, se sončili in kopali in si nabrali novih moči za premagovanje 
bolezni, opazili pa smo, da niso bili močno motivirani za gibanje. Za vse, ki so opravljali dela in naloge 
vzgojitelja v koloniji, smo organizirali izobraževanje, kjer smo jih podrobno seznanili z nalogami in 
obveznostmi, pri delu z otroki v koloniji. Pedagoški vodja letovanja v Pacugu je bila Klara Lipnikar, v 



 

 
 

Poreču pa Bojana Špegel. V obeh izmenah smo imeli tudi plavalne vaditelje, zato smo lahko v plavalni 
tečaj vključili tako neplavalce kot slabe plavalce. Večina otrok je splavala.  

Sončno mesto v Sončnem parku in v Vili Rožle 

Gre za tradicionalni program zveze, ki smo ga v letu 2021 izvedli zadnji polni teden poletnih počitnic. 
Tokratna tema je bila: Življenje v naravi in z naravo. Dnevni tabori so bili namenjeni otrokom od 6. leta 
starosti dalje, ki se težje za več dni ločijo od doma, vendar se radi družijo z vrstniki, spletajo nova 
prijateljstva in aktivno preživljajo svoj prosti čas. Sončno mesto je zaživelo 23. avgusta, dnevne tabore pa 
smo uspešno končali 27. avgusta. V času Sončnega mesta so udeleženci obiskali Velenjski grad, kjer so 
sodelovali v fotografski delavnici, Grilovo domačijo, kjer so jim zeliščarji predstavili tudi zeliščni vrt, 
Škalsko jezero, obiskali so jih taborniki. Hodili so na izlete v bližnjo okolico vile, s pomočjo gozdarja dobro 
spoznali Sončni park in drevnine v njem … Pripravili smo varen, a pester program, v katerega smo zaradi 
omejitev vključili 13 otrok.  

Poletni športni tabor »Veter v laseh« v gozdni šoli v Mozirju 

V času poletnih počitnic smo uspeli pripraviti in izvesti tudi tradicionalni petdnevni športni tabor Veter v 
laseh. Potekal je od 8. do 12. avgusta. Tudi v letu 2021 je potekal v Forest campingu pri Mozirju, kjer so 
21 otrokom in štirim vaditeljem pripravili svoj tabor, kjer so lahko izvajali številne športne in zabavne 
dogodke. Otroke, ki jim starši težko omogočijo pestre počitnice, je izbrala Medobčinska zveza prijateljev 
mladine Velenje, drugo leto zapored pa je tabor izvedla Športna zveza Velenje. Tudi letos so bili otroci več 
kot navdušeni nad pestrim dogajanjem, saj so jim pripravili res pester program. Športne počitnice so bile 
za otroke povsem brezplačne, za kar je z donacijo poskrbel Rotary klub Velenje, sredstva in storitve pa so 
dodali tudi Športna unija Slovenije in Forest camping Mozirje. Mladi udeleženci so ob koncu tabora 
zatrdili, da je kar prehitro minil. Imeli so se super, spoznali so tudi nove prijatelje. To pa je tudi največji čar 
počitnic, saj so ustvarili spomine, ki jih bodo greli vse do naslednjih. Ob slovesu so organizatorje prosili, če 
lahko pridejo tudi prihodnje leto. Organizatorji se bomo potrudili, da se jim želja uresniči. 

Teden otroka – šteli smo razigrane korake 

4. oktobra 2021 se je začel Tedna otroka, ki je prinašal sporočilo: »Razigran uživaj dan!« Kot protiutež 
epidemiji, šolanju od doma in posledicam, ki iz tega izhajajo, so želeli na ZPMS poudariti pomen igre in 
igranja. Igra in igranje prinašata veselje in sproščenost, burita našo domišljijo, nas povezujeta, 
navdihujeta. Poslanico smo pomagali deliti tudi na MZPM Velenje, poleg tega pa smo se priključili 
vseslovenski akciji »Razigrani koraki«. Družine smo 5. oktobra povabili, da se skupaj z nami odpravijo na 
sprehod po Sončnem parku in štejejo korake malčkov. Pod vodstvom prostovoljke Tjaše so jih opravili 
2786. V Vili Rožle smo potem obrisali stopala in jih odeli v mavrične barve. Barvali smo tudi nogavičke. 
Odziv družin je bil izjemno velik, kar nas je res razveselilo. Otroke smo obdarili s kolebnicami in majčkami, 
ki nam jih je donirala MO Velenje. 

VESELI DECEMBER 2021 

Priprave na Veseli december 2021 smo na MZPM Velenje začeli že sredi poletja, ko smo začeli z izborom 
vsebine darila za vse otroke, stare od 3 do 6 let. V avgustu 2021 smo naročili tako knjige kot igračke, saj 
smo se bali, da bo jesen prinesla nove težave zaradi pandemije. Želeli smo, da so tako knjige kot igračke 
v Vili Rožle najpozneje do konca oktobra. Oboje smo prejeli v oktobru 2021, kar nam je dalo tudi dovolj 
časa za pripravo daril. Septembra smo, podobno kot leto prej, pripravili več možnih scenarijev izvedbe 
projekta Veseli december 2021. Po najbolj optimističnem smo upali, da bomo lahko vse izvedli podobno 
kot pred pandemijo, po domovih kulture in domovih krajanov, s predstavo za otroke. Žal so se razmere 
začele konec oktobra zaostrovati, ukrepi pa so predvideli prireditve v zaprtih prostorih na sediščih, pri 
čemer je moral biti en stol med sedišči prost, če dvorana ni imela fiksnih sedišč (kar jih večina domov 
krajanov v Šaleški dolini nima), pa je moralo biti med sedeži 1,5 metra razdalje. Žal je to pomenilo, da bi 
morali samo za center mesta Velenje z nekaterimi krajevnimi skupnostmi pripraviti 12 namesto 6 prireditev 
v velenjskem domu kulture, kar pa ni bilo izvedljivo, ne časovno in ne finančno. Tudi dvorane večine 
domov krajanov so majhne, zato bi tudi tam naleteli na veliko težav. Zato smo se odločili, da prireditev za 
otroke ne bomo pripravljali. 



 

 
 

 

Prihod Dedka Mraza smo že v začetku leta 2021 načrtovali na Visti ob Velenjskem jezeru, kjer bi dedka 
pripeljala kočija, obiskovalci prireditve pa bi uživali tudi v koncertu. Po odloku vlade je v času prihoda 
Dedka Mraza v Šaleško dolino še vedno veljalo, da morajo biti na prireditvah na prostem obvezno 
sedišča, stoli pa 1,5 metra narazen. Zato smo se skupaj z ostalimi soorganizatorji (Festival Velenje, ŠRZ 
Rdeča dvorana Velenje, Mladinski center Velenje, MO Velenje) odločili, da prireditev pripravimo na 
toplem, v Rdeči dvorani, ob upoštevanju strogih ukrepov. To je bil za nas velik izziv, ki smo ga zmogli! Bili 
smo edini v Sloveniji, ki smo izpeljali prireditev s prihodom Dedka Mraza v živo. Dedek Mraz je v Velenje 
prispel v četrtek, 9. decembra, ob 17. uri. Skupaj s Festivalom Velenje poskrbeli tudi za neposreden 
prenos prireditve na Youtube kanalu. Dedka Mraza je na prireditvi pozdravila tudi podžupanja MOV 
Aleksandra Vasiljević, glasbeni gost je bil Challe Salle. Prvič je na prireditvi s prihodom Dedka Mraza v 
Šaleško dolino to vlogo odigral Samo Kopušar, ki je od leta 2020 naš »glavni« Dedek Mraz. S prihodom 
Dedka Mraza v Šaleško dolino se je začel tudi sklop prireditev Veseli december 2021.  

Delitev daril 

Na MZPM Velenje smo že pred začetkom decembra pripravili 2000 daril za otroke. Da je lahko dobri mož 
v Šaleški dolini obdaril vse otroke od 3. do 6. leta, skupaj kar 1923 otrok, od tega v MO Velenje 1411, v 
Občini Šoštanj 378 in 134 v Občini Šmartno ob Paki. Osrednji del darila je bila tudi letos kvalitetna knjiga. 
Delili smo štiri različne knjige iz serije knjig Bibi in Gusti avtorice Ide Mlakar Črnič. Knjige je ilustrirala 
Kristina Krhin, izdala jih je založba Didakta. Knjige so bile nagrajene s priznanjem Zlata hruška za 
kvalitetno otroško literaturo. V darilu je bila tudi trenutno zelo popularna igrača POP IT FIDGIT, ki so se je 
otroci izjemno razveselili. Končna vrednost darila za posameznega otroka je 6,60 EUR.  

Darila smo delili na dva načina, z dostavo daril na dom in na »drive-in« način. Na podlagi izkušenj iz 
decembra 2020 smo nadgradili delitev daril na »drive-in« način tako, da so vsi otroci videli in srečali 
Dedka Mraza, ki jim je darila na različnih lokacijah v Šaleški dolini delil skozi okna avtomobilov. Pri tem 
smo pomagali zaposleni in prostovoljci MZPM Velenje ter posameznih društev prijateljev mladine, 
ponekod so nam pomagali predstavniki krajevnih skupnosti, v kar nekaj krajih pa tudi prostovoljna 
gasilska društva. Za vsako delitev daril smo pripravili svoje vabilo, za otroke, ki so darilo dobili na dom, pa 
prijazno pismo Dedka Mraza, ki jim ga je skupaj z darilom izročila naša prostovoljka 

Izvedli smo obisk vseh enot vrtcev (centralnih in manjših enot) v MO Velenje, Občini Šoštanj in Občini 
Šmartno ob Paki, kjer smo vključili vse tri Dedke Mraze. Obiski so potekali na različne načine, ponekod 
»skozi steklo«, kjer je bilo možno pa v atriju ali okolici vrtcev, na varni in veliki razdalji. Dedki so se srečali 
z vsako skupino otrok posebej, da nismo posegali v varne mehurčke, zato so morali opraviti več nastopov 
v vsakem vrtcu. Dedki Mrazi so v vrtcih opravili 24 nastopov. Naši trije Dedki Mrazi so obiskali tudi vse 
centralne in podružnične šole v Šaleški dolini. Na šolah so opravili 18 nastopov. Dedek Mraz je obiskal 
tudi Glasbeno šolo Velenje, kjer so z njim posneli video poslanico za najmlajše učence. Poleg tega je 
Dedek Mraz spremljal župana Petra Dermola na petih obiskih, v Domu za varstvo odraslih Velenje, VDC 
Ježek in treh stanovanjskih skupnostih. Na Silvestrovo smo organizirali slovo Dedka Mraza. Ker otroško 
silvestrovanje na Titovem trgu pod veljavnimi ukrepi ni bilo izvedljivo, smo najeli kočijo, ki je Dedka Mraza 
vozila po mestu in naseljih v Velenju.  

 

PROGRAMI, KI JIH IZVAJAMO V SODELOVANJU S ŠOLAMI IN VRTCI 

»ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK« (šolsko leto 2020/2021 ter 2021/2022) 

Gre za drugi najstarejši ekološki projekt v Šaleški dolini, ki v organizaciji MZPM Velenje poteka od leta 
1996. V njem mladi spoznavajo gospodarjenje z odpadki. Okoljevarstveni projekt za šeste in sedme 
razrede osnovnih šol v Šaleški dolini smo organizirali v sodelovanju s Eurofins ERIC-o Slovenija d.o.o., 
PUP Saubermacher d.o.o. in Centrom ponovne uporabe Velenje. Leto 2021 je bilo posebno zato, ker smo 
v prvi polovici leta zaključili projekt Odpadek naj ne bo samo odpadek za šolsko leto 2020/2021, jeseni pa 
smo izvedli prvi, teoretičen del projekta za šolsko leto 2021/2022. Zaradi selitve prvega dela projekta iz 



 

 
 

pomladi v jesenski čas smo projekt lani izvajali dvakrat, drugi bo končan spomladi 2022. Tema projekta za 
šolsko leto 2020/21 je tokrat »Rože cvetijo tudi jeseni«. V projekt je bilo v slabih dveh tednih vključenih 
377 šesto in sedmošolcev osnovnih šol iz Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki ter 32 odraslih 
spremljevalcev. V mesecu maju smo zato v Vili Rožle pripravili razstavo nastalih del. Skupaj jih je bilo 
manj kot prejšnja leta, 47, izdelalo pa jih je 65 avtorjev. Pregledala in ocenila jih je strokovna komisija, ki 
se je odločila, da podeli 6 enakovrednih praktičnih nagrad, v katerih je bila tudi odlična knjiga Repki s 
priloženim CD-jem. Kmalu po začetku novega šolskega leta je Medobčinska zveza prijateljev mladine 
Velenje začela letošnji okoljski projekt za osnovnošolce Odpadek naj ne bo samo odpadek. V projekt, ki je 
potekal od 9. do 30. septembra 2021, je bilo vključenih 422 šesto in sedmošolcev devetih osnovnih šol iz 
Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki ter 31 odraslih spremljevalcev. Tema letošnjega projekta je: 
»Plastična, lesena, kovinska ali kakšna drugačna žlica«. Projekt bo zaključen 22. aprila 2022.  

S KNJIGO V SVET - KAJUHOVA BRALNA ZNAČKA 

V šolskem letu 2020/21 je gibanje »S knjigo v svet« na vseh šolah v Šaleški dolini potekalo podobno kot v 
preteklosti, le zaključki so bili manj slavnostni. Koronavirus je že drugo šolsko leto zapored krojil že 
dogovorjene in kasneje odpovedane dogodke, ki so vključevali druženje učencev v večjem številu. Veseli 
pa smo, da statistika kaže, da so mladi tudi v minulem šolskem letu veliko brali. V maju in juniju 2021 smo 
zbirali podatke o dobitnikih Kajuhove bralne značke na vseh osnovnih šolah v Šaleški dolini. Projekt Zlata 
bralka, zlati bralec smo zaključili pred iztekom šolskega leta, žal brez zaključne prireditve. Dobitnikom 
posebnega priznanja za devetkrat usvojeno bralno značko, torej v vseh letih devetletke, smo lepe knjižne 
nagrade, ki jih je prispevalo društvo Bralna značka Slovenije, in priznanja, ki jih natisne MZPM Velenje, 
peljali na šole, kjer so jih devetošolcem predali mentorji bralne značke. Imeli smo 131 zlatih bralcev (leto 
prej 161), od tega 96 na velenjskih osnovnih šolah (kjer je bil upad največji), 23 na KDK Šoštanj in 12 na 
OŠ bratov Letonja v Šmartnem ob Paki (leto prej 23 in 11 učencev). Prireditev z gledališko predstavo, ki 
smo jo načrtovali zadnji teden meseca maja, pa smo, žal, spet morali odpovedati.  Veliko šol je bralno 
značko za ostale razrede osnovne šole končala šele septembra, saj je Društvo Bralna značka Slovenije 
podaljšalo rok. Tistim, ki so projekt končali, smo takoj izročili kartončke in bralne nalepke, ostalim pa 
septembra. Bralno značko je usvojilo 3097 osnovnošolcev (leto prej 3262 osnovnošolcev, v projektu pa je 
sodelovalo 196 mentorjev in mentoric).  

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 

Cilj projekta je, da otrok ob knjigi, ki mu jo preberejo starši, bratje, sestre ali strokovne delavke v vrtcih, 
doživlja ugodje, veselje in zabavo. Hkrati razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v 
literarnem svetu. Veseli smo, ker so v program Predšolske bralne značke vključeni vsi vrtci v Šaleški 
dolini. V letu 2021 smo izvedli zaključne prireditve v občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki. Pripravili smo jih 
le za otroke, v dopoldanskem času, saj zaradi ukrepov ni bilo možno izvesti prireditev s prisotnostjo 
staršev. V MOV pa v dogovoru z Vrtcem Velenje zaključnih prireditev nismo izvajali, ker je bilo otrok, ki so 
osvojili predšolsko bralno značko, res veliko. Malčki iz vrtcev v Velenju, Šoštanju in Šmartno ob Paki  so 
ob izteku vrtčevskega leta 2021 skupaj usvojili 451 Ostržkov (leto prej 493) in 271 priznanj (leto prej 321). 
V Vrtcu Velenje so strokovne delavke junija 2021 razdelile 318  Ostržkov in 155 priznanj. Otrokom iz vrtca 
Šoštanj smo na dveh prireditvah v Kulturnem domu Šoštanj 3. junija razdelili 101 Ostržka in 95 priznanj. V 
Šmartnem ob Paki smo zaključno prireditev razdelili za dobitnike 32 Ostržkov in 21 priznanj pripravili 15. 
junija 2021. Nagrada za pridne bralce je bila tudi ogled predstave Kam pa kam, potepuška jopica? v 
Izvedbi Maje Furman. Skupaj smo junija 2021 z lesenimi lutkami Ostržka in priznanji obdarili 722 malih 
bralcev in bralk, ki jim je pri usvajanju bralne značke pomagalo kar 86 mentoric in mentorjev. 

48. MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA 

Žal se je po dokaj mirnem poletju epidemiološka situacija v Sloveniji septembra hitro slabšala, zato je bila 
ponovno ogrožena izvedba 48. Male Napotnikove kiparske kolonije. Učenci iz različnih okolij se ne bi 
smeli družiti med sabo, kar bi bilo ob dvodnevnem druženju ob ustvarjanju skulptur nemogoče zagotoviti. 
Zato smo se na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje tudi septembra 2021 znašli pred izzivom, 
kako organizirati in izpeljati 48. Malo Napotnikovo kiparsko kolonijo. Z njo ohranjamo spomin na kiparja 
Ivana Napotnika, vsako leto pa z najboljšimi deli obogatijo tudi stalno razstavo, ki je na ogled v Vili Rožle. 



 

 
 

Šolam, ki so se prijavile za sodelovanje, smo zagotovili material, pod vodstvom likovnih pedagogov in 
enega zunanjega mentorja pa so ustvarjali na svojih šolah. Letos nastala dela so v petek, 8. oktobra, 
pripeljali v Vilo Rožle, kjer si jih je ogledala in ocenila strokovna komisija. Na 48. kiparski koloniji je 
sodelovalo 29 učencev iz 8 osnovnih šol iz Šaleške doline, ki jih je pri delu vodilo 9 mentorjev. Do 
dogovorjenega roka so v Vili Rožle prejeli 12 lesenih kipov in skulptur. Strokovna komisija, ki so jo 
sestavljali domačini, akademski kipar Anže Sever in likovna pedagoga Tone Skok in Katarina Aman, je 
bila pri izboru najboljših del kljub težki nalogi soglasna. Najboljša dela letošnjega leta so ustvarili 
devetošolci iz OŠ Livada (Naja Poročnik, Altrin Lami, Max Petrak, Melisa Krehmić, Taja Dovnik, Lana 
Veternik, Žana Štefanič in Amra Mujdžić) pod mentorstvom likovnega pedagoga Vida Sevčnikarja ter 
učenca OŠ MPT (Jaka Tajnik in Bor Golob) pod mentorstvom likovnega pedagoga Roberta Klančnika ter 
učenci CVIU Velenje (Špela Lukman, Klemen Araus in Mitja Lamprečnik), ki so prav tako ustvarjali pod 
mentorstvom Roberta Klančnika. Razstava vseh 12 del je bila takoj po končani koloniji na ogled v Mestni 
knjižnici Šoštanj, po novem letu pa smo jo preselili še v Mestno knjižnico Velenje. 

31. OTROŠKI PARLAMENT 

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Podobne programe poznajo 
le redke evropske države. MZPM Velenje je v projekt, ki je leta 2021 potekal 31. leto zapored, vključena 
že vse od začetka. Zveza je tudi regijski koordinator za Spodnjo Savinjsko, Zgornjo Savinjsko in Šaleško 
dolino. Vse od leta 1990 Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem 
osnovnošolcem. Kot vsako leto so 31. Otroški parlament začeli na vseh sodelujočih osnovnih šolah. Tema 
je bila drugo leto zapored Moja poklicna prihodnost. Zaradi dolgega šolanja na daljavo smo izpustili 
medobčinske otroške parlamente, ker jih ni bilo mogoče izvesti. MZPM Velenje je s spletno video 
konferenco v četrtek, 8. aprila, izvedla 31. regijski Otroški parlament. Na njem so sodelovali učenci vseh 
22 osnovnih šol iz Zgornje in Spodnje Savinjske ter Šaleške doline. Po končanih izjemno zanimivih 
razpravah so izbrali svoje predstavnike za nacionalni Otroški parlament, ki je potekal 21. aprila, izpeljan 
pa je bil prav tako preko aplikacije ZOOM. Regijo SAŠA je na 31. nacionalnem otroškem parlamentu 
zastopalo 6 predstavnikov, ki so jih izbrali s pomočjo tajnega glasovanja. To so Taras Alić in Alina Urbanc 
iz Šaleške doline, Ana Veninšek in Vid Čeplak iz Zgornje Savinjske doline ter Nina Benić in Lara 
Kramberger iz Spodnje Savinjske doline. Vsi so se tudi na nacionalnem parlamentu aktivno vključevali v 
razprave in tako zelo dobro zastopali našo regijo.  

NAŠE MNENJE ŠTEJE 

4. novembra 2021 je MZPM Velenje v dvorani velenjskega Centra Nova gostila dogodek »Naše mnenje 
šteje!«, ki ga je izvajala Zveza prijateljev mladine Slovenije ob finančni podpori programa Erasmus+. 
Regijska posvetovanja so v letu 2021 potekala v štirih slovenskih regijah (za Pomursko, Gorenjsko in 
Osrednjeslovensko, Goriško, Primorsko-notranjsko in obalno kraško regijo, nazadnje pa v Velenju za 
Posavsko, Savinjsko in Zasavsko regijo). Na velenjskem regijskem posvetovanju mladih, starejših od 13 
let, so sodelovali osnovnošolci in dijakinja iz Posavske, Savinjske in Zasavske regije. Šaleško dolino so na 
povabilo MZPM Velenje, ki je tudi regijski koordinator projekta Otroški parlament, zastopali učenci OŠ 
Mihe Pintarja Toleda Velenje in Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj, Savinjsko pa OŠ Vransko-Tabor, OŠ 
Petrovče in OŠ Šempeter v Savinjski dolini. Zanimivo druženje mladih je vodila Katja Bizjak, ki je mlade 
znala ne le motivirati, ampak tudi spretno voditi skozi področja šolstva, zdravstva, sodnih in upravnih 
postopkov ter lokalne skupnosti.  

EVROPA V ŠOLI 

Natečaj Evropa v šoli poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, pri Medobčinski zvezi 
prijateljev mladine Velenje pa smo regijski koordinatorji za Savinjsko-Šaleško območje. Gre za evropski 
natečaj, ki ponuja prijazen in neposreden način, kako učence vzpodbuditi k razmišljanju o Evropi in 
najaktualnejših temah, ki pestijo njene prebivalce. Poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta 
Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta  ter Evropske kulturne fundacije. Jeseni 2020 smo 
na nacionalnem odboru projekta Evropa v šoli (EVŠ) pri ZPMSizbrali zelo simpatično temo. Natečaj smo 
naslovili z lepim slovenskim rekom: Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Mladi so tokrat 
razmišljali o izgubah hrane in odpadni hrani in to »ubesedili« v literarnih, likovnih, foto in video delih. Če 



 

 
 

smo v prejšnjih letih imeli 21 ali 22 sodelujočih šol, se je tokrat na natečaj prijavilo le 12 šol. Do 12. 
februarja 2021, ko se je iztekel rok za oddajo del, smo v Vili Rožle prejeli dela iz 9 šol. Prejeli smo 39 
literarnih del 39 avtorjev, 53 likovnih del 53 avtorjev, 15 foto del 9 avtorjev in 1 video delo. Regijska 
komisija za likovna, video in fotografska dela je najboljša dela za nacionalni nivo izbrala 2. marca, literarna 
komisija pa 5. marca. Za nacionalni nivo natečaja so izbrali 12 literarnih del, 21 likovnih del, 3 fotografska 
in eno video delo. Nacionalna komisija je svoje delo opravila do 19. aprila 2021. Štiri dela iz regije SAŠA 
so prejela nacionalne nagrade. Na likovnem natečaju je Anja Medenjak iz CVIU Velenje prejela posebno 
nagrado za delo Če hrano vzamem, jo pojem. Njen mentor je bil Robert Klančnik.  

HUMANITARNA DEJAVNOST V LETU 2021 

MZPM Velenje je nevladna organizacija, ki ima tudi status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem 
interesu. Zato je od prve razglasitve epidemije novega koronavirusa (marca 2020) zveza močno okrepila 
delo na humanitarnem področju. Ugotavljamo, da je med družinami, ki prosijo za pomoč, vse več takšnih, 
kjer so starši zaposleni, a prejemajo minimalno plačo. Ta se je mnogim zaradi ukrepov za zajezitev 
novega koronavirusa kot so karantene in čakanje na delo na domu, še znižala, zato se je struktura 
prosilcev za pomoč precej spremenila. V letu 2021 smo posebno pozornost posvetili družinam z otroki, ki 
imajo kronične bolezni, saj smo v ta namen dobili donacijo MO Velenje, zaradi uspešnega pridobivanja 
donacij v letu 2020 in 2021 pa smo imeli dovolj sredstev, da smo lahko pomagali vsem, ki so bili do tega 
upravičeni. Poleg tega smo humanitarna sredstva uspešno pridobivali tudi pri naši krovni organizaciji 
ZPMS, saj smo naše družine redno prijavljali za pridobitev finančne pomoči, s katero smo potem poplačali 
najbolj nujne življenjske stroške družin. V letu 2021 smo pridobili tudi veliko materialnih donacij, več kot 
leta 2020. 

Dolgo šolanje na daljavo, ki se je zavleklo v pomlad 2021, je bilo za mnoge učence in starše izziv tudi 
zato, ker ti niso imeli primerne in zadostne računalniške opreme. Še posebej se je to odražalo v družinah 
z več otroki. Naša zveza se je tako tudi v letu 2021 vseskozi odzivala na potrebe in stiske ljudi in kljub 
včasih nemogočim ukrepom, ki smo jih bili deležni za zajezitev novega koronavirusa, pomagala na 
različnih ravneh (prehrambeni paketi, računalniki in računalniška oprema, plačila položnic, nakup oblačil, 
obutve in drugih pripomočkov, prevzem in delitev dobro ohranjenih oblačil in obutve ...). Naše vodilo je 
bilo vedno prisluhniti, pomagati in tudi spoštovati ter zaščititi dostojanstvo ljudi, ter jim omogočiti varne 
obiske v naši vili, zato smo vseskozi družine po prevzem pomoči sklicevali v različnih urah in s presledki, 
kar nam je vzelo več časa in energije, a se je na koncu to pokazalo kot uspešno. Veseli in ponosni smo, 
da nam je v tem zahtevnem letu z različno pomočjo uspelo razveseliti številne družine z otroki, saj so nam 
tudi tokrat zelo dobro stali ob strani številni donatorji, ki so imeli posluh za stisko ljudi. K temu je zagotovo 
pripomoglo tudi dobro sodelovanje z mediji in lokalno skupnostjo, tako MO Velenje kot tudi Občino 
Šoštanj ter Šmartno ob Paki.  

Pregled sej in pridobljenih finančnih sredstev za naše družine v stiski s strani ZPMS: Naš Odbor za 
humanitarnost je zasedal (v živo) 25. 2. 2021, vmes smo sejo poskušali sklicati, a zaradi zelo strogih 
ukrepov in množičnih okužb smo se po posvetu s članicami druženju v živo izognili. Simona Valoh se je v 
tem času udeležila vseh sej humanitarnega odbora ZPMS, ki so po večini potekale na daljavo, preko 
ZOOM-a: 26. 3., 25. 5., 28. 9. in 14. 12. 2021. 

Na 6. seji KSHV pri ZPMS smo uspeli pridobiti humanitarna sredstva za 4 družine v stiski, v višini 1.150 
EUR (3 družine iz Velenja in 1 iz Šoštanja). Sredstva smo dobili nakazana v letu 2021 (7. 1.). Na 7. seji 
KSHV pri ZPMS dne, 26. 3. smo uspeli pridobiti humanitarna sredstva za 5 velenjskih družin v stiski, v 
višini 2.680,00 EUR (za 1 družino, od koder prihaja otrok s PP smo pridobili sredstva za nakup električne 
postelje v višini 1.180 EUR-Sapramiškin sklad). Na 10. seji KSHV pri ZPMS smo uspeli pridobiti 
humanitarna sredstva za enostarševsko družino iz Velenja, katere mama okreva po hudi bolezni (rak), v 
višini 500 EUR. Na 11. seji, ki je zasedala 14. 12. smo uspeli pridobiti humanitarna sredstva za 4 družine 
iz Šaleške doline (2 iz Šoštanja in 2 iz Velenja), skupaj v vrednosti 1.750 EUR. Z vsemi družinami, ki so 
prejele odobrena sredstva smo se sestali in izdelali načrt porabe sredstev. Po večini je šlo za poravnave 
osnovnih bivanjskih položnic (komunala, elektrika, PUP, vrtec, šola – dolgovi in tekoči stroški). Do konca 
januarja 2022 so družine porabila vsa prejeta namenska sredstva. 



 

 
 

HUMANITARNA DEJAVNOST v letu 2021 (kronološki pregled) 

V začetku leta 2021 smo nadaljevali z razdelitvijo prehrambenih paketov in božično novoletnih daril 
družinam v stiski, s katerimi smo pričeli že med božičnimi počitnicami. Skupno smo tako z darili obdarili 
144 otrok in mladostnikov iz socialno šibkih družin ter družinam razdelili več kot 300 bogatih paketov 
hrane, higienskih in kozmetičnih izdelkov. Po potrebi smo dodajali tudi otroška oblačila (nekaj novih, po 
večini pa dobro ohranjena rabljena oblačila) in šolske potrebščine (zvezke, pisala, ravnila …) ter 
računalniško opremo za šolsko delo na daljavo. 21. 1. smo družini z invalidnim otrokom iz Velenja donirali 
posebno, zelo bogato donacijo (finančna sredstva, igrače, plenice, hrana) donatorja iz Vinske Gore. 
Družino je donator izbral sam.  

Konec leta 2020, 31. decembra, smo prejeli donacijo s strani MOV v višini 10.000 EUR, namensko za 
otroke s posebnimi boleznimi in posebnimi potrebami iz Velenja, del sredstev pa tudi za pomoč družinam 
(plačilo položnic, dolga …), ki so se znašle v hudi socialni stiski. Pomoč je bila v prvi vrsti namenjena 
potrebam otrok (različne oblike terapij, ki jim pomagajo ublažiti zdravstvene težave: terapije s konji, 
različne masaže … Eni deklici (avtistki) smo ob selitvi družine v večje, njim primernejše bivalno 
stanovanje, pomagali pri nakupu opreme za otroško sobo (pohištvo in pisalna miza), trem otrokom, ki jim 
je bil prepoznan skotopični sindrom, smo pomagali pri ureditvi očal (pomoč v višini 300 EUR za 
samoplačniški pregled in očala). Nekaterim družinam smo pomagali pri poravnavi bivanjskih položnic. 
Zaradi hude stiske so se jim nabrali dolgovi in opomini pri položnicah. Vseh sredstev še nismo porabili, 
družinam z otroki, ki imajo zdravstvene težave, bomo z njimi pomagali še v letu 2021. Mladostnici iz 
Velenja, ki je zelo perspektivna rokometašica smo pomagali pri nakupu kvalitetnih športnih copat, 
mladostniku, ki je iz Šoštanja, prav tako perspektivnemu košarkarju, pa smo kupili kontaktne leče, ki jih 
potrebuje za treninge. 

Od 1. 1. do 31. 12. 2021 smo 29 družinam v stiski pomagali pri plačilu položnic v skupni vrednosti 
9.560,56 EUR. Po večini je šlo za najnujnejše bivanjske položnice, izjemoma v primerih, ko je šlo za 
kakšno dlje trajajočo bolezen ali poškodbo, smo pomagali tudi pri plačilu dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja, ki ga družine velikokrat ne zmorejo redno plačevati. V izogib še večjim stroškom 
(samoplačniški posegi, zdravila, terapije) se poslužimo tudi te rešitve. Sredstva za te družine smo črpali iz 
različnih donacij. Z vsako družino smo se sestali in izdelali načrt porabe sredstev. Družini iz Velenja, ki 
ima invalidnega otroka, smo s temi sredstvi omogočili nakup električne postelje, prav tako smo družini 
donirali plenice za otroka. Od ZPMS smo prejeli posebno donacijo skupine »telovadk«, v višini 459,64 
EUR, namensko za družino z invalidnim otrokom iz Velenja, ki je donirani znesek porabila za nakup drv za 
kurjavo. Ponovno smo se odzvali pobudi trgovine Lidl in v mesecu decembru pristopili k akciji zbiranja 
hrane za ljudi v stiski, ki je v velenjskem Lidlu potekala od 1. 12. do 8. 1. 2021. Z zbranimi izdelki smo 
izdelali bogate prehrambene pakete, ki smo jih družinam razdeljevali že konec meseca decembra, saj 
smo morali upoštevati ukrepe za zajezitev virusa, predvsem varnostno razdaljo. Izdelali smo urnik 
razdeljevanj, ki se je raztegnil v obdobje pred in po novem letu. Do 17. 2. 2021 smo tako razdelili 106 
paketov. Od ZPMS smo januarja 2021 prejeli donacijo novih čevljev Walkmaxx in eno večjo škatlo 
različnih plastičnih flašk in pitnikov za otroke. Razdelili jih bomo družinam z majhnimi otroki. Istočasno 
smo družinam delili bone za nakup hrane v Lidl-u. 

10. februarja smo v PE Logističnem centru Arja vas Lidl prevzeli donacijo sladkih priboljškov – izdelkov 
Favorina in UTZ, ki smo jih vključili v razdelitev prehrambenih izdelkov. Nekaj, tistih z daljšim rokom, smo 
shranili in jih vključili v razdelitve paketov v poletnem času, ko smo delili tudi hrano iz Lidlove košare in 
šolske potrebščine. V začetku marca smo kupili vrednostne bone v trgovini Velenjka, v višini 1500 EUR, 
namensko za nakup oblačil in obutve za otroke in mladostnike. Razdelili smo jih 22 družinam iz Šaleške 
doline. 

Marca smo Odboru za pomoč občankam in občanom MO Velenje poslali prošnjo za donacijo v višini 
3.500 € za letovanja otrok iz socialno šibkih družin. Prošnjo so nam odobrili, sredstva smo prejeli aprila 
2021. Od ZPM Slovenije smo 30. marca pridobili donacijo Mercatorjevih bonov (9 X 140 EUR). S to 
donacijo smo pomagali 24 družinam iz Šaleške doline, od tega je bilo 15 enostarševskih, skupaj 83 
osebam iz različnih gospodinjstev. 7 družin je prejelo bone v višini 140 EUR, za razliko pa smo pripravili 



 

 
 

14 bogatih paketov, katerih osnova so bili Mercator izdelki (izbor artiklov in nakup smo uredili sami). V 
pakete smo vključili tudi Lidlove izdelke (sladki priboljški-donacija Lidl), testenine domačega donatorja (Šili 
testenine), stekleničke ter izdelke za nego … 

RAZDELITEV ŠOLSKIH POTREBŠČIN (Poštar Pavli, Polna šolska torba in Boni 21)  

V mesecu maju 2021 smo oddali prijavo za zbiranje šolskih potrebščin dveh akcij: Poštar Pavli in Polna 
šolska torba, ki ju koordinira ZPMS. Prav tako smo se konec maja odzvali na pobudo trgovine Lidl in se 
prijavili k sodelovanju k njihovi novi akciji zbiranja prehrambenih paketov in šolskih potrebščin za otroke iz 
soc. šibkih družin, ki je celo poletje potekala v njihovih poslovalnicah širom Slovenije. V velenjski Lidlovi 
košari se šolskih potrebščin ni nabralo veliko, večino doniranih izdelkov so predstavljali prehrambeni 
artikli. Z zbranimi artikli smo izdelali pakete in jih razdelili med družine v Šaleški dolini (9 bogatih paketov, 
vrednih vsaj 150 evrov). V letu 2021 smo družine pozvali k oddaji seznamov potrebščin za otroke, saj so 
seznami zahtevanih potrebščin in pripomočkov po šolah zelo različni. Družine so letos za nakup šolskih 
učbenikov lahko koristili tudi bone 21, ki so jih prejeli s strani države, zato smo po večini na zvezi poskrbeli 
le za tiste šolske potrebščine, ki jih s tega naslova ni bilo možno kupiti (zvezke, pisala, ravnila, šestila, 
kalkulatorji, risalne mape, copati, šolske torbe in nahrbtniki, mape, likovni pripomočki …). 

Konec meseca avgusta 2021 smo pričeli z razdelitvijo šolskih potrebščin in nakupom delovnih zvezkov: 
(dobili smo jih iz akcij: Poštar Pavli, Polna šolska torba, donatorji: ZPMS, Pošta Slovenije, MO Velenje, 
MZPM Velenje (iz sredstev donatorjev) in drugi individualni donatorji. 44 otrokom iz 31 družin smo donirali 
šolske potrebščine po seznamih, ki so nam jih posredovali.Pet otrok je poleg šolskih potrebščin dobilo še 
učbenike, delovne zvezke, kontaktne leče, kalkulatorje in atlase. Tri mladostnike smo opremili s pomočjo 
2 donatork iz Velenja in 1 iz Ljubljane, ki so donirale bone 21. Med otroke smo razdelili tudi 8 šolskih torb 
in nekaj lepo ohranjenih rabljenih nahrbtnikov (nekatere za šolo, druge za prosti čas in ostale dodatne 
dejavnosti). Učenki 9. razreda OŠ smo donirali vse šolske potrebščine po seznamu šole, vključno z novim 
nahrbtnikom (vrednost cca 300 EUR). Nekaj šolskih potrebščin (zvezki, pisala, ravnila, barvice, flomastri, 
svinčniki …) smo donirali na šole (3 šole), za primere tekom leta, ko se pri kakšnem otroku preprosto 
pojavi potreba, starši pa zato nimajo sredstev ali posluha.  

Družinam iz Šaleške doline smo v letu 2021 tudi v poletnem in jesenskem času donirali izdelke iz donacije 
Henkel, ki smo jo 23. junija prevzeli v Celju. Dobili smo tudi donacijo  novih anatomsko oblikovanih 
otroških copat – balerink in škornjev za dež, s katerimi nas je julija 2021 razveselilo podjetje KIDDIES 
Helena Cah s.p. iz Dekanov. S tovrstnimi artikli smo razveselili 38 otrok (oblačila, obutev, copati).  

HUMANITARNOST - POLETJE 2021  

V petek, 18. junija 2021, je MO Velenje organizirala odprtje kopalne sezone, ki je potekalo v okviru Kresne 
noči na Velenjski plaži. V okviru tradicionalne prireditve Kluba vodnih športov Velenje je župan Mestne 
občine Velenje Peter Dermol naši zvezi predal ček v višini 5.000 evrov za letovanje otrok in nakup šolskih 
potrebščin. Uspešno smo izvedli dve izmeni zdravstvenih letovanj za otroke iz Šaleške doline (Pacug in 
Poreč). Letovalo je 107 otrok in mladostnikov. Od tega je 92 otrok koristilo zdravstvena mesta, za ostale in 
za doplačila pa smo sredstva zagotovili z donacijami in akcijo Pomežik soncu. Iz Velenja je letovalo 81 
otrok, iz Šoštanja 21 in iz Šmartnega ob Paki 5 otrok. 21 otrokom iz Šaleške doline smo s pomočjo 
Športne zveze Velenje, Rotary kluba in Športne unije Slovenije omogočili brezskrbne, športno obarvane 
počitnice v naravi (Športne počitnice »Veter v laseh« v Mozirju). V projektu je sodelovalo 12 otrok iz 
Šoštanja in 9 otrok iz Velenja. 

Trem mladostnikom (2 fanta in 1 dekle) iz Velenja smo v sodelovanju z ZPMS omogočili brezplačno 
opravljanje vozniškega izpita (donator Petrol). Akcija je v teku, zaradi korona ukrepov tečejo postopki 
počasneje. Vrednost donacije Petrola za naše tri mladostnike iz socialno šibkih družine bo vsaj 4500 
EUR. Takoj po prihodu iz kolonije v Poreču je sekretarka zveze uredila donacijo mobilnega telefona za 12 
letnika iz Velenja (donator Mobtel), ki so ga iz rejniške družine preselili v mladinski dom v Mariboru. 
Telefon je potreboval, da je lahko komuniciral s sorodniki in prijatelji. Zveza mu je donirala tudi prenosni 
računalnik, s katerim bo lažje opravljal šolsko delo. Za osnovne življenjske potrebe smo mladostniku 
donirali 600 EUR, nad njimi bdi vzgojiteljica. Za otroka smo pridobili tudi lepo novoletno darilo, donatorke 



 

 
 

DL s prijatelji iz Topolšice. Odzvali smo se na poziv OŠ Šalek za zbiranje igrač in družabnih iger, ki so jih 
potrebovali za otroke v podaljšanem varstvu. V šolah so morali ohranjati mehurčke in delo v manjših 
skupinah, zato jim je primanjkovalo tovrstnih pripomočkov. Pripravili smo jim dve škatli rabljenih in novih 
doniranih družabnih iger in igrač ter knjig, ki smo jih na šolo peljali 6. oktobra.  

V mesecu oktobru smo s pomočjo ZPMS osrečili dva otroka z donacijo novega otroškega kolesa in 
kolesarske opreme (ščitniki, čelada in ključavnica za kolo). Poleg kolesa je otrok prejel tudi novo čelado, 
ščitnike za kolena in roke ter ključavnico za zaščito kolesa. 12 otrokom smo v šolskem letu 2021/2022 s 
pomočjo Bralne značke Slovenija omogočili eno letno članarino za reviji Ciciban in Cicido. Revijo Cicido 
prejema 5 otrok iz Velenja, revijo Ciciban pa 8 otrok (5 otrok prihaja iz Velenja, 3 pa iz občine Šoštanj). 

V mesecu novembru smo prvič pristopili k akciji »Trije zimski botri«, s pomočjo katere nam je v letu 2021 
uspelo razveseliti 20 otrok. Donatorji so se resnično zelo potrudili in za otroke ter mladostnike po 
seznamu, pripravili zares bogata darila. Prav tako smo se zelo razveselili donacije daril za otroke in 
mladostnike naše domačinke D. L., ki je letos s svojimi prijatelji in zaposlenimi v Bolnišnica Topolšica, 
uspela razveseliti 22 otrok iz naše doline, v skupni vrednosti 1.800 EUR. Da je bilo veselje še večje so 
darila vsebovala tudi presenečenje za starše, ki so bili ob prevzemu daril močno ganjeni. Novoletna darila 
za otroke smo prejeli tudi od naše nacionalne zveze ZPMS, katere večino so zbrali na Ministrstvu za 
obrambo (razdelili smo 27 daril, ki smo jim dodali pakete hrane in higienskih pripomočkov.  

S pomočjo donacije OŠ Šalek Velenje (motor akcije je bila učiteljica Tinkara Kristan, ki je na pobudo 5. a 
razreda spodbudila tudi ostale učence k zbiranju različnih artiklov, tako prehrambenih, kot artiklov za 
osebno nego) smo decembra sestavili 20 zelo bogatih paketov in jih razdelili med družine v stiski.  

Konec meseca novembra so se na nas obrnili iz Rokometnega kluba Gorenje Velenje s pobudo o 
sodelovanju, ki nas je zelo razveselila. Poimenovali so jo »V Rdečo dvorano za dober namen«. Vodstvo 
kluba se je z rokometaši odločilo, da bo celoten izkupiček, iz vseh domačih tekem v mesecu decembru (4. 
12., 7. 12. in 18. 12.) namenilo naši organizaciji. Predaja zbranega denarja (2000 EUR), s katerim bomo 
osrečili družine v stiski v letu 2022, je potekal na tekmi 19. februarja v Rdeči dvorani. Konec leta 2021, 23. 
decembra smo od ZPMS prejeli vrednostne bone trgovine Lidl v višini 1.500 EUR, nekaj smo jih z 
donacijskimi sredstvi dokupili tudi na MZPM Velenje. V decembru 2021 in januarju 2022 smo jih razdelili 
družinam v stiski. Delitev je bila dokaj tvegana, saj je bilo takrat število okuženih visoko, zato smo strogo 
upoštevali vsa varnostna priporočila. Od februarja, ko smo končali delitev paketov, ki smo jo začeli 
decembra 2020, pa do konca leta 2021, smo družinam razdelili vsaj še 120 bogatih paketov s hrano in 
higienskimi pripomočki. Na ZPM Moste – Polje smo v letu 2021 poslali 11 novih vlog za »Botrstvo«. Vsi so 
bili vključeni v program. Pomagali smo  pri vložitvi 1 vloge za dijakinjo iz Velenja, ki je prejela štipendijo iz 
sklada Janeza Drnovška. 

Po tem, ko smo na MZPM Velenje oktobra in novembra 2021 razposlali številne prošnje za pomoč 
družinam iz Šaleške doline in podporo našim programom, smo še v letu 2021 prejeli kar nekaj nakazil 
občanov in podjetij za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin. Do konca leta 2021 smo prejeli finančne 
donacije Lekarne Velenje, podjetja Hermi d.o.o., podjetja Makom trgovina d.o.o., donirali so tudi 
posamezniki in nekatera društva … Nekaj v decembru potekajočih dobrodelnih akcij za pa se je končalo v 
letu 2022. Vsem še enkrat iz srca HVALA! 

RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA OSNOVNOŠOLCE IN DIJAKE  

Na MZPM Velenje smo že od začetka aprila 2020 zbirali rabljeno računalniško opremo za učence in 
dijake. Lani se je že v spomladanskem delu epidemije novega koronavirusa (ob uvedbi pouka na daljavo) 
izkazalo, da je v Šaleški dolini veliko družin, ki otrokom ne morejo kupiti potrebne računalniške opreme. S 
tem so bili postavljeni v neenak položaj z vrstniki, ki so opremo imeli. Do konca prejšnjega šolskega leta 
(24. 6. 2020) smo na MZPM Velenje po tem, ko smo pozvali prebivalce Šaleške doline, da nam donirajo 
rabljene računalnike, zbrali in razdelili 47 namiznih in prenosnih računalnikov, od tega jih je samo ZPMS 
donirala 20. Žal vsi donirani računalniki s strani občanov niso bili primerni za pouk na daljavo in se tudi 
niso dali nadgraditi. Čez poletne počitnice smo z računalniki in tablicami opremili še štiri osnovnošolce. Do 
začetka septembra 2020 smo razdelili 54 računalnikov. Akcija zbiranja računalniške opreme se je 



 

 
 

nadaljevala v oktobru in novembru 2020, ko so bili zelo uspešni tudi pri pridobivanju finančnih donacij za 
nakup nove računalniške opreme za osnovnošolce in dijake. Mestne občina Velenje pa je zvezi konec 
oktobra in v začetku novembra donirala 25 novih prenosnih računalnikov zasebnega donatorja, januarja 
2021 pa še 14 novih prenosnih računalnikov zasebnega donatorja. Do konca oktobra 2020 smo skupaj 
razdelili 67 novih prenosnih računalnikov in 68 obnovljenih rabljenih stacionarnih in prenosnih 
računalnikov ter 12 novih tablic za mlajše šolarje Zbrali smo tudi nekaj rabljenih stacionarnih in prenosnih 
računalnikov zasebnih donatorjev, vse nam je pregledal in nadgradil naš prostovoljec. Skupaj smo do 
konca šolskega leta 2020/2021 (do konca julija 2021) razdelili 201 računalnik (stacionarnih, prenosnih in 
tablic). Razdelili smo tudi 83 novih računalniških mišk in 16 spletnih kamer, ki smo jih kupili s pomočjo 
donacij. Dokupiti pa smo morali še nekaj računalniških kablov in 18 novih računalniških diskov, da smo s 
pomočjo našega prostovoljca nadgradili računalnike, ki prej niso bili primerni za pouk na daljavo. Rabljene 
računalniške miške, tipkovnice in monitorje, ki so nam jih podarjala podjetja in posamezniki, smo, če so 
bili dobro ohranjeni, prav tako podarjali naprej. Jeseni 2021 (šolsko leto 2021/2022) se je pouk začel po 
modelu B. Povpraševanje po računalnikih je upadlo, kljub temu pa smo do konca leta 2021 razdelili še 11 
prenosnih računalnikov, (večino smo dobili na ZPMS) ter 2 stacionarna računalnika. Ta sta bila del 
donacije Bolnišnice Topolšica, ki nam je decembra 2021 podarila 10 odlično ohranjenih stacionarnih 
računalnikov in monitorjev. Doslej pa smo v času, odkar traja epidemija novega koronavirusa, razdelili 214 
prenosnih in stacionarnih računalnikov. Poleg že omenjene digitalne opreme smo s strani ZPMS smo v 
januarju 2021 smo prejeli 8 modemov s podatki, donatorja A1, z enoletnim brezplačnim dostopom do 
interneta. Razdelili smo jih osnovnošolcem in dijakom iz MO Velenje in občine Šoštanj. 

Veseli in ponosni smo, da so med nami posamezniki, ki nam zaupajo in verjamejo v naše poslanstvo, tako 
smo tudi v letu 2021 uspeli pridobiti kar nekaj posameznih donatorjev, ki so nam donirali različne oblike 
pomoči: računalniško opremo, oblačila, denarno pomoč, darila, igrače, hrano, otroške igralne pripomočke, 
dva otroška vozička z vso opremo, pohištvo, svoje izdelke … Veliko več kot prejšnja leta je bilo 
materialnih donacij. Ocenjujemo, da je njihova vrednost skupaj s finančnimi donacijami vsaj 70 tisoč 
evrov. Zato smo lahko bili v svojem poslanstvu uspešni. Vsem donatorjem še enkrat ISKRENA HVALA za 
donirana sredstva, izdelke, prehrambene artikle in opremo! Skupaj smo družinam iz socialnega roba, 
predvsem pa otrokom in mladostnikom iz Šaleške doline, ki jih je epidemija novega koronavirusa dodatno 
prizadela, pričarali veliko nasmehov na obrazih in jim dali upanje v boljši jutri.  

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2021 

Zveza MZPM Velenje je imela 239.785 EUR prihodkov in 233.859 EUR odhodkov. Poslovni izid (dobiček) 
je bil 5.903 EUR, kjer gre za neporabljena donacijska sredstva, ki smo jih po sklepu skupščine MZPM 
Velenje prenesli v leto 2022. Mestna občina Velenje je za delovanje zveze prispevala 138.672 EUR, 
Občina Šoštanj 27.709 EUR in občina Šmartno ob Paki pa 5.500 EUR. Na razpisih v RS smo pridobili 
42.647 EUR, starši so za sodelovanje v naših programih prispevali 13.105 EUR.  Pridobili smo 19.975 
EUR finančnih donacij za pomoč otrokom in družinam in vsaj še za 50.000 EUR materialnih donacij. 
Delež MO Velenje v skupnih prihodkih MZPM Velenje je 57,83%. 

PROMOCIJA ZVEZE 

MZPM Velenje je redno, preko celega leta, sodelovala z javnimi mediji. Prispevke o naših akcijah in 
prireditvah smo objavljali v številnih lokalnih, regionalnih in nacionalnih medijih. Pripravljali smo tudi 
sporočila za javnost, saj jih mediji radi objavijo. Čez leto dobro sodelujemo z različnimi institucijami v 
Šaleški dolini in vsemi tremi občinami. Zveza je sodelovala v organih ZPMS in se redno udeleževala 
prireditev zveze, ki jih je organizirala ZPMS, sodelovali pa smo tudi v organih republiške zveze in njihovih 
komisijah. Vse naše aktivnosti objavljamo na naši spletni strani https://www.vilarozle.si in na naši 
Facebook strani https://www.facebook.com/MZPMVelenje. Kratke filme, ki jih pripravljamo med letom v 
sklopu naših programov in projektov, objavljamo tudi na našem Youtube kanalu. 

 

Poročilo o delu MZPM Velenje za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021 je ob pomoči strokovnih sodelavcev 
(Dušan Jager, Simona Valoh) pripravila Bojana Špegel (sekretarka). 

https://www.vilarozle.si/
https://www.facebook.com/MZPMVelenje


   

 
 
 
 

Številka: 1872-0004/2021-530 
Datum: 21. 3. 2022 

 
POROČILO 

o delu Medočinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje 
za leto 2021 

 
V Medobčinski LAS Velenje smo v letu 2021, kljub epidemiološkim razmeram, izvajali  preventivne 
programe kot je Šola za starše „Otroci so naše največje bogastvo”, ki poteka v okviru MZPM Velenje z 
brezplačnimi srečanji (v zadnjem času predvsem na daljavo) in jih s tem seznanjali z različnimi temami 
o premagovanju razvojnih težav pri otrocih in mladostnikih. Nadaljevali smo tudi z izvajanjem zelo 
odmevnega in sprejetega preventivnega programa Treningi starševstva – Neverjetna leta, ki se že 
peto leto uspešno izvaja v Vrtcu Velenje, prilagojeno razmeram. Od začetka leta 2020 se ta program 
po novem izvaja pod okriljem Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD Velenje kot 
brezplačna storitev, financirana s strani ZZZS. ZD Velenje je vzporedno kot partner vključen v projekt 
Neverjetna leta pod okriljem Ministrstva za zdravje; programi varovanja in krepitve zdravja do leta 
2022. Poleg Ljubljane je Velenje edino mesto oz. občina, v kateri se izvajata tako program za starše 
kot program za učitelje, pri čemer je bila podpora MO Velenje eden izmed ključnih dejavnikov pri 
vpeljavi programov. Treningi starševstva – Neverjetna leta so program, namenjen staršem otrok, starih 
od tri do osem let, ki se jim ob vzgoji porajajo vprašanja oz. dileme ali jih skrbijo otrokove vedenjske 
težave. Treningi s krepitvijo odnosov med otroki in starši, zmanjševanju vedenjskih težav otrok, 
vzpodbujanju učnih sposobnosti, ter obvladovanju čustvenih in socialnih veščin, pripomorejo k 
izboljšanju duševnega zdravja naših družin. Prav tako je program prilagojen tudi za učitelje, ki jim 
pomaga, še posebno v odnosu z otroki z učnimi težavami in motnjami pozornosti, pri izvajanju 
pedagoških vsebin. V teh časih, ko smo priča naraščanju duševnih stisk otrok in staršev, so ti 
programi še kako dobrodošli.  
Kljub posebnemu letu, ki je bilo zaznamovano z epidemijo Covid-19, smo ob občinskem prazniku v 
mesecu septembru s posebnimi ukrepi s priporočili NIJZ organizirali v okviru prireditve »Velenje se 
predstavi« tudi tradicionalni že štirinajsti Tek očkov. Udeležba je bila kljub omejitvam zelo velika, 
udeleženci pa so tekli posamično z distanco, brez skupinskega štarta. Vseh 561 udeležencev teka 
smo obdarili z majicami z napisom VELEYE, na zadnji strani majic za otroke je bil napis »Moj ati je 
legenda«, za očke pa napis »Ponosn fotr«. Dogodka se je udeležilo 200 očkov in 361 otrok.   
Finančno smo podprli delo v terapevtski skupini zdravljenih alkoholikov Breza v Velenju. Še naprej 
spodbujamo delovanje Dnevnega centra za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki deluje preko 
Šent-a (Slovenskega združenja za duševno zdravje), Društvo »Projekt Človek« na CSD Velenje, ter 
»eMCe plac ozavešča«, ki širi osveščanje o negativnih učinkih drog med mladimi.  
V preventivnem mesecu novembru smo se v virtualni obliki pridružili 15. nacionalni konferenci ob 
mesecu preprečevanja zasvojenosti s sloganom Skupaj zmoremo več: čas za odklop! 
Tudi v prihodnje bomo v Medobčinski LAS Velenje spremljali razmere na terenu in se poskušali 
odzivati potrebam ciljnih skupin, jih informirati, osveščati, ter jim v okviru finančnih zmožnosti 
zagotavljati ustrezne preventivne programe. 
Realizacija proračuna na postavki LAS – Program za boj proti drogi: 12.086,29 EUR 

- Šola za starše: 1.100,00 EUR 
- Terapevtska skupina Breza: 2.217,12 EUR 
- Treningi starševstva – Neverjetna leta: 497,57 
- Majice Tek očkov: 8.271,60 EUR 

 
 

Pripravila:  
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r.                                                                
višja svetovalka I. za varstvo                                                              
in vzgojo predšolskih otrok  
 
Janko Urbanc, univ. dipl. ekon., l.r.             Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 
predsednik Medobčinske LAS Velenje           vodja Urada za družbene dejavnosti 
   



LETNO POROČILO LEKARNE VELENJE ZA LETO 2021 
 
Tako kot na drugih področjih življenja je tudi na poslovanje Lekarne Velenje v letu 2021 najbolj vplivala 
epidemija bolezni Covid-19 in z njo povezani ukrepi za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV2. 

Kljub negotovem obdobju smo si v začetku leta zastavili smele, a še vedno realne cilje poslovanja. Poleg 
kakovostnega opravljanja lekarniške dejavnosti je bil in ostaja naš pomemben cilj zagotavljanje dobre 
dostopnosti do naših storitev. Spremenjen način dela in številne odsotnosti zaradi bolezni in karantene 
so zahtevale pogoste spremembe v organizaciji dela. Rešitve smo iskali dogovorno in ravno zaradi 
velike pripravljenosti zaposlenih za spremembe smo uspeli poslovati brez zapiranja ali skrajševanja 
odpiralnega časa lekarn. Zaposleni so bili v drugi polovici leta še dodatno obremenjeni z izdajo potrdil o 
cepljenju oziroma prebolevnosti bolezni Covid ter izdajo hitrih antigenskih testov za samo testiranje na 
SARS-CoV-2 za šolarje, dijake in študente. Velik napor smo morali vložiti v zagotavljanje zadostnih 
količin teh testov, saj je trg na tem področju neurejen. Z javnimi razpisi smo skušali doseči stabilno 
dobavo in ugodne cene, vendar izbrani ponudniki niso uspeli zagotavljati testov. Kljub vsemu ocenjujem, 
da smo bili na tem področju uspešni, saj smo našim uporabnikom ves čas zagotavljali zadostno količino 
testov v skladu z navodili Ministrstva za zdravje. 

Javni lekarniški zavodi smo bili tudi v letu 2021 zelo aktivni na področju javnih naročil za nabavo zdravil 
in ostalega blaga za nadaljnjo prodajo. Žal številni sestanki z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za 
javno upravo niso dali prav nobenih rešitev. Neurejenost ali nezmožnost ureditve tega področja še 
vedno ostaja velika nevarnost za nemoteno preskrbo z zdravili in ne nazadnje za poslovanje javnih 
lekarniških zavodov.  

Kljub na trenutke zelo negotovim razmeram smo ohranili kakovostno in neprekinjeno izvajanje 
lekarniške dejavnosti in dosegli po moji oceni tudi izredno dober poslovni rezultat. Zasluge za to imajo 
zaposleni, ki se zavedajo, da je v razmerah, kot je epidemija nalezljive bolezni, nemotena preskrba z 
zdravili ter drugimi izdelki za ohranitev zdravja zelo pomembna. Velikokrat je vloga lekarn in v njej 
zaposlenih premalo prepoznana in cenjena. Morda tudi mi sami premalo poudarjamo pomen naše 
dejavnosti, jo je pa v času epidemije prepoznal marsikateri od naših uporabnikov. 

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
1.1 Usmeritve za poslovanje zavoda 
 
Dolgoročni cilji Lekarne Velenje: 
− upoštevanje in izpolnitev pričakovanj ter zahtev uporabnikov lekarniških storitev, 
− nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih procesov dela, 
− stalno informiranje, izobraževanje, usposabljanje in motiviranje zaposlenih na vseh ravneh ter 

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

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

 
1.2  Realizacija delovnega programa 
 
Realizacijo programa primerjamo z realizacijo v letu 2020 in s planom za leto 2021. 
 
1.2.1 Storitve v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
Plan storitev, ki obsega pripravo in izdajo zdravil na recept v breme ZZZS, je bil določen s pogodbo z 
ZZZS, usklajeno s Splošnim dogovorom za leto 2021. 
 



 
 

 

Plan ZZZS za leto 2021 je bil 353.396 točk. Plan storitev do ZZZS je bil realiziran v višini 369.189 točk, 
kar predstavlja 104,47 % glede na leto 2020. V spodnji tabeli in grafu je prikazano število točk za 
opravljene storitve v breme ZZZS. 
 

2016    2017     2018 2019 2020 2021 
     333.214      340.620     349.072 356.162 353.396 369.189 

Tabela 1: Opravljene storitve v breme ZZZS po letih (v točkah) 
 
V letu 2021 nam je ZZZS priznal 34,76 delavcev iz ur, kar je bilo nekoliko več kot v letu 2020, in sicer 
za 0,96 delavca iz ur. 
 
Neprekinjena preskrba z zdravili.  
Zakon o lekarniški dejavnosti določa, da mora biti v vsaki od območnih enot ZZZS organizirana vsaj ena 
lekarna, ki zagotavlja 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili. S sklepom Ministrstva za zdravje je bila 
Lekarna Center Velenje določena za izvajanje 24-urne preskrbe prebivalcev z zdravili in zaradi tega 
vključena v sistem kritične infrastrukture. Na področju, ki sodi pod območno enoto ZZZS Ravne na 
Koroškem je to edina lekarna s 24-urno preskrbo z zdravili. V času dežurne službe prihajajo pacienti 
predvsem iz občin, kjer lekarniško dejavnost izvaja javni zavod Lekarna Velenje in pacienti iz Zgornje 
savinjskega območja. 
 
Izdaja zdravil na recepte in medicinskih pripomočkov na naročilnice. 
Zdravila smo izdali na 439.975 receptov, kar je za 0,5 % manj kot v letu 2020 in medicinske pripomočke 
na 9.210 naročilnic, kar je za 5,2 % manj kot v letu 2020. 
Število receptov se je sicer zmanjšalo, je pa bilo iz tega naslova opravljenih več storitev kot v letu 2020.  
Padec izdaje medicinskih pripomočkov je bil v vseh lekarnah približno enak. Največji delež predpisanih 
naročilnic se nanaša na inkontinenčni program, sledijo lističi za samokontrolo glukoze v krvi. Prav zaradi 
slednjih je skupna izdaja medicinskih pripomočkov v breme zdravstvenih zavarovalnic toliko nižja, saj 
je izdaja nekaterih programov ekskluzivno vezana na druge izvajalce in jih v lekarnah ne moremo 
naročiti in izdajati.  
 
1.2.2 Realizacija storitev v letu 2021 
 
Pri izdaji zdravil na recept se je število točk v primerjavi z letom 2020 povečalo za 4,43 %. Povečalo se 
je v vseh enotah razen v Lekarni Center Velenje.  
Najvišjo rast števila točk za opravljene storitve je bila dosežena v sklopu zdravil brez recepta. Tu so 
poleg izdaje zdravil, ki ne gredo v breme zdravstvenih zavarovalnic upoštevane storitve izdaje hitrih 
antigenskih testov za samo testiranje na SARS-CoV-2 (HAG testi). Plačnik teh testov, ki so bili izdajani 
v skladu z navodili Ministrstva za zdravje šolarjem, dijakom in študentom, je proračun Republike 
Slovenije. Skozi to izdajo HAG testov za samo testiranje smo opravili 36.248 točk. V primeru, da izdaje 
teh testov ne bi bilo, bi bilo doseženih pri izdaji zdravil brez recepta 47.236 točk, kar je 6,1 % več kot v 
letu 2020. V letu 2021 je bilo v primerjavi z letom prej izdanih občutno več zdravil režima izdaje brez 
recepta.  
 
Magistralna zdravila 
Število storitev se je pri magistralni pripravi zdravil na recept glede na leto 2020 povečalo v vseh 
lekarnah, v skupnem za 19 %. Kljub temu da prihaja na trg vedno več industrijsko pripravljenih zdravil, 
ostaja magistralna receptura pomemben del v zagotavljanju celovite preskrbe prebivalcev z zdravili. Pri 
zdravilih na recept je magistralna priprava zdravil predstavljala v letu 2020 7,98 % realiziranih točk, v 
letu 2021 pa 9,08 % točk. Največ magistralne priprave zdravil je bilo realizirano v Lekarni Center Velenje 
in sicer 60 % vseh točk.  
 
1.2.3 Poslovni rezultat po organizacijskih enotah 
 
Celotni prihodki zavoda so znašali 17.615.408 EUR, kar je za 10,9 % več kot v letu 2020 in za 18,4 % 
več kot v letu 2019. 82,8 % celotnih prihodkov predstavlja vrednost nabavljenega blaga za nadaljnjo 
prodajo. Neto prihodek je bil dosežen v vrednosti 3.022.095 EUR, kar je za 8 % več kot v letu 2020. 
 
Bruto dobiček zavoda za leto 2021 znaša 426.336 EUR, kar je za 24,1 % več kot v letu 2020. 



 
 

 

V primerjavi z letom 2020 se je bruto dobiček najbolj povečal v Lekarni Šmartno ob Paki ter v Lekarni 
Trebuša Velenje, ki sta imeli leta 2020 negativen bruto dobiček, leta 2021 pa pozitiven bruto dobiček. 
Bruto dobiček se je povečal tudi v Lekarni Center Velenje,  Lekarni Šoštanj ter Lekarni Cankarjeva 
Velenje, nekoliko pa se je zmanjšal le v Lekarni Kersnikova Velenje. Ustvarjen bruto dobiček v Lekarni 
Kersnikova je bil v letu 2021 glede na leto 2019 višji za 59,1 %, kar kaže na kljub zmanjšanju bruto 
dobička v letu 2021 na zelo dobro poslovanje te enote. 
Naš cilj je, da v vseh lekarnah dosegamo pozitiven rezultat. Rezultat v letu 2021 nam potrjuje pravilnost 
sprejetih ukrepov in dobro poslovanje v vseh organizacijskih enotah. 
 
Celotni prihodki so se v primerjavi z letom 2020 povečali za 10,9 %. Glede na strukturo nabave 
ocenjujemo, da je k povečanju celotnih prihodkov največ doprineslo predpisovanje in posledično nabava 
dragih zdravil. Celotni odhodki so bili za 10,6 % višji kot v letu 2020. K doseganju presežka prihodkov 
nad odhodki v višini 393.864 EUR, kar je za 24,8 % več kot v prejšnjem letu,  je veliko prispevala skrb 
za obvladovanje stroškov znotraj zavoda.  
 
1.2.4 Poročilo o investicijskih vlaganjih in opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih 
 
Investicije in investicijsko vzdrževalna dela smo izvedli v skladu s strani sveta zavoda potrjenim planom.  
Investicije v letu 2021 po enotah: 
 
Lekarna Center Velenje: računalniška oprema, hladilnik za zdravila, agregat – dograditev, čitalnik 
kartic zdravstvenega zavarovanja, 4 klimatske naprave, motor sušilne omare 
Lekarna Cankarjeva Velenje: računalniška oprema, čitalnik kartic zdravstvenega zavarovanja 
Lekarna Trebuša Velenje: računalniška oprema, steklokeramična plošča, čitalnik kartic 
zdravstvenega zavarovanja, pisarniški stol 
Lekarna Kersnikova Velenje: računalniška oprema, sesalec, čitalnik kartic zdravstvenega 
zavarovanja, kuhinjski hladilnik 
Lekarna Šoštanj: računalniška oprema, analitska tehtnica, klimatska naprava 
Lekarna Šmartno ob Paki: računalniška oprema  
Uprava Lekarne Velenje: računalniška oprema, mikrovalovna pečica, vlažilec zraka, nadgradnja 
multifunkcijske naprave 
Počitniške kapacitete: oprema počitniške prikolice 
 
Celotna vrednost investicij v letu 2021 je bila v višini 94.397,62 EUR. 
Planirani in nerealizirani sta bili dve investiciji in sicer hidroizolacija kletnih prostorov in sanacija 
svetlobnih jaškov v Lekarni Center Velenje ter sanacija ograje pri vhodu v Lekarno Šoštanj. Podjetje, ki 
smo ga izbrali za ta sanacijska dela, nam je tekom leta večkrat obljubilo pričetek del. Ker so ta sanacijska 
dela nujna, smo jih uvrstili v predlog plana investicij v letu 2022. 
Investicijsko vzdrževanje je zajemalo razna mizarska popravila, elektro vzdrževanje, beljenje ter 
čiščenje in dezinfekcija prezračevalnih sistemov. Vrednost investicijsko vzdrževalnih del je bila v letu 
2021 v višini 12.975,84 EUR.  
 
1.2.5 Kadrovska struktura 
 
V Lekarni Velenje je bilo po stanju na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 51 delavcev.  
Vse leto smo sledili Kadrovskemu načrtu, ki je sestavni del Programa dela in finančnega načrta za leto 
2021. V primerjavi z letom 2020 ni bilo večjih sprememb na področju kadrovske strukture. V zavodu je 
polovico zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, kar je pogojeno z zahtevami 
za opravljanje lekarniške dejavnosti. 
Pri politiki zaposlovanja smo upoštevali določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2021 in 2022 (ZIPRS21/22).  
 
Analiza zaposlenosti na osnovi dejansko opravljenih ur 
Na osnovi dejansko opravljenih ur v breme zavoda je bilo v letu 2021 zaposlenih 46,59 delavcev, kar je 
za 1,58 delavca več kot v letu 2020. Pri tem številu opravljenih ur sta upoštevana tudi dva pripravnika.  
 
Vseh boleznin je bilo 9,29  %. Zaradi velike odsotnosti zaradi bolezni in karantene smo imeli veliko 
organizacijskih težav tako pri organizaciji rednega dela kot tudi pri organizaciji dežurne službe. Pri 



 
 

 

zagotavljanju neprekinjene dežurne službe imamo težave tudi zato, ker je skoraj polovica magistrov 
farmacije opravičena nadurnega dela in s tem tudi dežurne službe.  
Odsotnost delavcev smo v večini primerov rešili s prerazporeditvami znotraj enot in med enotami. Daljše 
odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in bolezni nadomeščamo z zaposlitvami za določen čas.  
 
1.2.6  Strokovno izobraževanje in usposabljanje 
 
S stalnim izobraževanjem zaposlenih skrbimo za ohranitev visokega nivoja strokovnosti, kar je nujno za 
kvalitetno opravljanje lekarniške dejavnosti. Vsi strokovni in računovodsko administrativni delavci se 
redno udeležujemo raznih oblik strokovnega izobraževanja, tako v smislu utrjevanja kot tudi 
izpopolnjevanja znanja.  
Pri planiranju in izvedbi strokovnih izpopolnjevanj je potrebno upoštevati določila Kolektivne pogodbe 
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev. V okviru Programa dela in finančnega načrta je bil opredeljen tudi 
Letni plan izobraževanja in izpopolnjevanja. Zaradi izrednih razmer kot posledica epidemije nalezljive 
bolezni Covid-19 so se razmere na področju organizacije in izvedbe izobraževanj močno spremenile. 
Organizatorji strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj so prilagodili način izvedbe teh dogodkov. 
Večina izobraževanj je bila izvedena na daljavo.  
Kljub izrednim razmeram menim, da je bilo zaposlenim na voljo dovolj možnosti za strokovno 
izobraževanje in izpopolnjevanje znanja, ki je potrebno za kakovostno opravljanje svojega dela. 
 
1.2.7 Obvezna praksa in pripravništvo 
 
Izvajanje mentorstva študentom in dijakom 
Ministrstvo za zdravje je Lekarni Velenje na osnovi kriterijev dodelilo naziv Učni zavod za izvajanje 
praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa farmacevtski tehnik in 
študentov univerzitetnega študijskega programa farmacija. Študenti in dijaki si sami izberejo lekarno, 
kjer želijo opravljati praktično usposabljanje, ki je del učnega načrta. Do sedaj smo na praktično 
usposabljanje sprejeli vse študente farmacije in vse dijake iz programa farmacevtski tehnik, ki so želeli 
obvezno prakso opravljati v našem zavodu. 
Po pogodbi s Fakulteto za farmacijo o praktičnem usposabljanju študentov so obvezno prakso opravljale 
tri študentke 10. semestra Fakultete za farmacijo. Praktično usposabljanje študentov poteka v lekarnah 
4 mesece in pol. Po pogodbi o izvajanju delovne prakse za dijake smo v letu 2021 omogočili obvezno 
prakso dvema dijakoma Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana in Gimnazije in 
srednje kemijske šole Ruše. 
Izvajanje pripravništva 
Na podlagi določil Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti morajo pred pristopom k opravljanju strokovnega izpita 
farmacevtski tehniki opraviti pripravništvo, ki traja 6 mesecev. V letu 2021 sta v Lekarni Velenje v skladu 
s kadrovskim načrtom opravila pripravništvo dva farmacevtska tehnika. Magistri farmacije opravljajo 
strokovni izpit ob zagovoru magistrske naloge in nimajo več obveznega pripravništva. 
 
1.2.8 Zagotavljanje kakovosti 
  
Notranji nadzor 
Pravilnik o izvajanju notranjega nadzora je pripravljen na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti. 
Pravilnik ureja način izvajanja notranjih nadzorov v  organizacijskih enotah Lekarne Velenje in vključuje: 
− nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela v lekarni, 
− nadzor nad izvajanjem predpisov s področja opravljanja lekarniške dejavnosti in področja 

materialnega poslovanja, 
− nadzor poslovanja, ki se nanaša na sredstva javnih financ. 

Komisijo za izvajanje notranjega nadzora nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela v lekarni 
sestavljajo s sklepom pooblaščeni farmacevti. Nadzori so bili opravljeni v vseh lekarnah zavoda. 
Nadzore izvajamo praviloma vsaj enkrat letno in sicer v vseh enotah. Priporočila z notranjih nadzorov z 
vključeno notranjo presojo smo obravnavali na sestanku vseh zaposlenih. Ukrepe na podlagi podanih 
priporočil smo že realizirali.  
 

 



 
 

 

Notranje revidiranje  
Notranje revidiranje zagotavljamo z zunanjim izvajalcem, saj lastna notranje revizijska služba 
stroškovno ni utemeljena. V skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ je notranje revidiranje izvedeno vsako leto.  
Notranja revizija je v letu 2021 potekala na področju plač – Skladnost plač in njihovega obračuna v JZ 
Lekarna Velenje. Nekatera od priporočil smo izvedli že tekom revizijskega pregleda, vsa pa pred 
koncem leta. Zunanji izvajalec notranje revizije meni, da vodstvo prepoznava tveganja in je vzpostavilo 
sistem, ki zagotavlja obvladovanje slednjih na sprejemljivi ravni. 
 
Sistem vodenja kakovosti 
Do leta 2020 smo integriran sistem vodenja kakovosti vzdrževali po standardih ISO 9001:2015 in BS 
OHSAS. Zaradi zmanjševanja stroškov certifikacije, smo certifikacijo standarda za področje varnosti in 
zdravja pri delu opustili. Kljub temu da nimamo več tega certifikata, delujemo v skladu z njegovimi 
zahtevami. V mesecu decembru je bila opravljena redna presoja sistema vodenja po standardu ISO 
9001:2015. Na presoji ni bilo ugotovljenih neskladnosti, s strani presojevalcev smo dobili pohvalo za 
urejen sistem, ki omogoča stalne izboljšave na vseh področjih. Pridobljen certifikat nam daje možnost 
in zavezo k nenehnemu izboljševanju poslovnih procesov s ciljem izpolnjevati pričakovanja in zahteve 
uporabnikov naših storitev.  
 
Preverjanje zadovoljstva uporabnikov lekarniških storitev 
Anketo izvajamo vsako leto. Anketni vprašalnik za preverjanje zadovoljstva uporabnikov lekarniških 
storitev v letu 2021 je v šestih enotah Lekarne Velenje izpolnilo 175 obiskovalcev.  
Glede na krizne razmere tekom celotnega leta smo pričakovali manjše število izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov in slabši rezultat kot v lanskem letu. Odlične ocene in pripisane pohvale kažejo, da naši 
uporabniki cenijo zavzetost zaposlenih, kar se je še posebej pokazalo v težkih epidemioloških razmerah.  
Rezultati  ankete so odraz kakovostno opravljenega dela z možnostjo izboljšav na vseh ocenjevanih 
področjih.  
 
Mnenja uporabnikov posredovana preko elektronske pošte, telefona in ustno sporočena mnenja 
S strani uporabnikov smo tekom vsega leta prejeli veliko ustnih pohval, saj smo kljub slabim 
epidemiološkim razmeram uspeli ohraniti dobro dostopnost do lekarniških storitev.  
 
Preverjanje zadovoljstva zaposlenih 
V Lekarni Velenje posvečamo razvoju zaposlenih veliko pozornost. Na njihove pobude se vodstvo 
odziva takoj, enkrat letno pa merjenje organizacijske klime in kulture ter zadovoljstvo zaposlenih 
preverjamo z anketo. Pobude in predloge zaposlenih obravnavamo takoj, saj je to edini pravi način, da 
ohranjamo dobro organizacijsko klimo v zavodu. Rezultati letne ankete o zadovoljstvu zaposlenih 
kažejo, da zaostrene razmere zaradi slabih epidemioloških razmer in številnih dodatnih ukrepov niso 
močno vplivale na zadovoljstvo zaposlenih in da se počutijo dobro v kolektivu.  
 
Zunanji nadzori 
− Računsko sodišče RS, Pravilnost nabave zdravil v Lekarni Velenje v letu 2020. Za pregledano 

področje smo dobili negativno mnenje z zahtevo za predložitev odzivnega poročila. Odzivno 
poročilo z izkazom popravljalnih ukrepov na podlagi ugotovitev v revizijskem poročilu je v pripravi, 
oddati ga moramo v 90 dneh. Aktivnosti za odpravo nepravilnosti potekajo zelo intenzivno.  Glede 
na že izvedene aktivnosti ocenjujemo, da bomo v roku za odzivno poročilo javno naročilo za 
zdravila v breme zdravstvenih zavarovalnic že objavili. Javno naročilo za zdravila režima brez 
recepta bomo objavili posebej zaradi drugačnega določanja nabavnih cen. 

− Revizija ustreznosti sodil in pravilnost njihove uporabe, na osnovi 9. člena Zakona o preglednosti 
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti. Na podlagi pregledane 
dokumentacije so ugotovili, da je to področje poslovanja v Lekarni Velenje urejeno skladno s 
prepisi. 

− Redna strokovna nadzora s svetovanjem 



 
 

 

- a/ Lekarna Kersnikova Velenje, LZS 
- Komisija je potrdila, da lekarna deluje v skladu s predpisi in priporočili LZS. Podali so priporočilo – 

glede na obseg dela priporočajo zaposlitev še enega farmacevta. 
- b/ Lekarna Šmartno ob Paki, LZS 
- Komisija ni ugotovila nepravilnosti in ni podala nobenega priporočila ali ukrepa. 

− Lekarna Cankarjeva Velenje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad za meroslovje, 
Meroslovni nadzor na podlagi Pravilnika o meroslovnih zadevah za ne avtomatske tehtnice. Na 
nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

− Lekarna Šoštanj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Nadzor 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Na nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

− Lekarna Center Velenje, Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor, 14.4.2021, 
Inšpekcijski nadzor na podlagi 15 a. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19. Na nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

 
1.3 Ostale aktivnosti  
 
Poročilo o delu sveta zavoda 
Svet zavoda je imel v letu 2021 štiri redne in eno korespondečno sejo. Na sejah sveta je bilo 
obravnavano: inventurni elaborat za poslovno leto 2020,  poročilo o izvedbi notranje revizije za leto 
2020, letno poročilo za leto 2020, program dela in finančni načrt za leto 2021, plan notranje revizije za 
leto 2021, Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2021, interni akti Lekarne Velenje, 
sprememba odpiralnega časa Lekarne Šmartno ob Paki in razpis za volitve za delavskega zaupnika za 
področje varnosti in zdravja pri delu, ki hkrati opravlja tudi naloge pooblaščene osebe za varovanje 
zaposlenih pred neželenimi oblikami ravnanj. Redno so bila obravnavana poročila o poslovanju Lekarne 
Velenje. Člani sveta zavoda so s svojim konstruktivnim delom veliko pripomogli k uspešnemu delovanju 
zavoda.  
 
Poročilo o delu strokovnega sveta 
Strokovni svet se je sestal štirikrat. Na sejah strokovnega sveta smo obravnavali strokovne, 
organizacijske in kadrovske zadeve.  
Organizirali smo tudi sestanek vseh zaposlenih, na katerem smo obravnavali poročilo z notranjih 
nadzorov in obravnavali vodstveno poročilo. 
 
Priprava internih aktov 
V letu 2021 smo opravili celovito revizijo registra tveganj. V njem so zajeti: področje upravljanja zavoda, 
področje lekarniškega poslovanja in finančno računovodsko področje. Na podlagi Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije smo pripravili Register koruptivnih tveganj in tveganj neetičnih ravnanj, 
katerega revizijo opravljamo vsaj enkrat letno. Ocene tveganj imamo pripravljene tudi za področje 
kritične infrastrukture in področje izdelave zdravil v lekarni.  
V letu 2021 smo na osnovi sprememb predpisov, priporočil presoje sistema vodenja kakovosti in 
priporočil notranjega nadzora opravili revizijo in dopolnitev vseh Standardno operativnih postopkov in 
navodil za delo.  
 
Javna naročila  
V preteklih letih je bilo zelo veliko aktivnosti pri pripravi javnega naročila za zdravila in ostalo blago za 
nadaljnjo prodajo. Javno naročilo za zdravila je v letu 2021 po pooblastilu izvedla LZS. Po odločitvi 
Državne revizijske komisije, da razveljavi tudi drugo skupno naročilo za zdravila v okviru Lekarniške 
zbornice Slovenije, smo LZS ponovno oddali pooblastilo za novo skupno JN. Na podlagi zapletov že pri 
sami izbiri pravnega svetovanja smo ocenili, da bo postopek skupnega JN v okviru LZS predolg in 
negotov. Preklicali smo pooblastilo in sami pričeli s postopkom JN za zdravila in ostalo blago za 
nadaljnjo prodajo. Sklep o pričetku postopka smo že sprejeli, trenutno pripravljamo razpisno 
dokumentacijo z upoštevanjem zahtevkov za revizijo, ki ji jih je v preteklih skupnih javnih naročilih 
potrdila DKOM.  
Pripravili in izvedli smo javno naročilo za nakup hitrih antigenskih testov za samo testiranje na SARS-
CoV-2. Izbrani ponudnik ni želel podpisati okvirnega sporazuma, ker ni mogel zagotavljati ponujene 



 
 

 

cene testov. Razpis smo ponovili, prijavilo se je več ponudnikov. Tudi tokrat izbrani ponudnik ni hotel 
podpisati okvirnega sporazuma z argumentacijo, da zaradi dviga logističnih stroškov po na razpisu 
ponujeni ceni ne more zagotavljati nabave testov. 
Zaradi nekonsistentnosti določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Zakona o lekarniški dejavnosti 
(ZLD-1) in Zakona o zdravilih (ZZdr-2) smo javni lekarniški zavodi na Ustavno sodišče vložili pobudo za 
oceno ustavnosti in začasno zadržanje postopkov, ki zoper javne lekarniške zavode tečejo zaradi 
neizvajanja oziroma po mnenju DKOM in Računskega sodišča nepravilno izvedenih postopkov javnega 
naročanja glede na določila ZJN-3.  
Na temo problematike ustreznega izvajanja javnih naročil za zdravila in ostalo blago za nadaljnjo prodajo 
smo imeli več usklajevalnih sestankov s pristojnimi za to področje. Ker smo se javni lekarniški zavodi 
znašli v zelo težkem položaju, smo se odločili, da z odprtim pismom o tem seznanimo predsednika vlade 
ter ministra za zdravje in ministra za javno upravo. Z objavo odprtega pisma smo želeli doseči, da 
pristojne inštitucije pristopijo k skupnemu reševanju težave na način, da oskrba z zdravili in ostalimi 
izdelki ne bi bila okrnjena. Žal vsa naša prizadevanja za skupno reševanje zelo pomembnega področja 
še niso bila uspešna. 
 
Ostale aktivnosti 
Kot zelo dobro ocenjujem tudi sodelovanje vodstva s predstavniki sindikata Sifarm in Sindikata 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije.  
Zaposleni smo se skozi vse leto aktivno vključevali v delo Slovenskega farmacevtskega društva ter v 
organe in komisije Lekarniške zbornice Slovenije. Na takšen način sodelujemo pri razvoju lekarniške 
stroke, pridobljeno znanje pa aktivno vključujemo v svoje delo. 
Sprememba obremenjenosti zaposlenih zahteva spremembe v organizaciji dela. Spremembe v 
organizaciji delamo vedno dogovorno z zaposlenimi upoštevajoč tudi njihove zmožnosti glede prevoza 
in privatnega življenja. Zavedamo se, da je poslovanje lahko uspešno, če so zaposleni zadovoljni na 
svojem delovnem mestu.  
 
1.4 Ocena uspešnosti poslovanja 
 
S skrbnim načrtovanjem ter spremljanjem in omejevanjem stroškov ter dodatnim naporom za povečanje 
prihodkov smo poslovno leto 2021 zaključili skladno z večino zastavljenimi cilji. Poslovni rezultati, ki jih 
dosegamo skozi leta, kažejo na stabilnost poslovanja. Ta je rezultat skrbnega spremljanja poslovanja, 
prepoznavanja tveganj in ukrepanj. Pravilno usmeritev delovanja zavoda nam poleg finančnih rezultatov 
potrjuje tudi anketa o zadovoljstvu uporabnikov. Odlične ocene so priznanje za delo in spodbuda pri 
reševanju primerov, ko ni vse v skladu s pričakovanji naših uporabnikov. Za kakovostno izvajanje 
lekarniške dejavnosti so v prvi vrsti odgovorni zaposleni. Ravno ti so s pripadnostjo stroki in zavodu ter  
pripravljenostjo za spremembe pri delu prispevali največ k uspešnemu rezultatu v preteklem letu.  
 
                               
RAČUNOVODSKO POROČILO  ZA LETO 2021 
 
POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K     
BILANCI STANJA  
 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
(AOP 002 in 003) 

 
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:                                                                             

       v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    
002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    
003 Dolgoročne premoženjske pravice 62.960 79.004 125,5 
004 Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena 

osnovna sredstva 
   



 
 

 

005 Druga neopredmetena sredstva    
006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    
007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi    
00 Skupaj AOP 002 62.960 79.004 125,5 
01 Popravek vrednosti  AOP 003 46.488 53.169 114,4 
00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 16.472 25.835 156,8 

 
Sedanja vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic se je povečala zaradi nakupa programske opreme 
(operacijski sistemi, pisarniški programi, antivirusni programi in programi za arhiviranje). 

 
 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
                                                                v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

020 Zemljišča 35.269 35.269 100,0 

021 Zgradbe 1.115.582 1.115.582 100,0 
022 Terjatve za predujme za nepremičnine    
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi    
029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    
02 Skupaj AOP 004 1.150.851 1.150.851 100,0 
03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 606.223 636.807 105,0 
02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   554.628 514.044 92,7 

 
Vlaganj v nepremičnine v letu 2021 ni bilo. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 636.807 EUR, 
sedanja vrednost pa 514.044 EUR in se je zmanjšana za 7,3 % glede na leto 2020. To zmanjšanje je iz 
naslova obračuna amortizacije. V  poslovnih  knjigah so knjižene nepremičnine posameznih poslovnih 
enot skupaj s stavbo, razen Lekarne Kersnikova Velenje, kjer je funkcionalno zemljišče knjiženo 
posebej. 
 
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) 
                                         v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

040 Oprema 991.145 1.004.884 101,4 
041 Drobni inventar 67.919 67.107 98,8 
043 Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti 306.885 306.885 100,0 
045 Druga opredmetena osnovna sredstva    
046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os    
047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo    
049  Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

trajno zunaj uporabe 
43.753 43.753 100,0 

04 Skupaj AOP 006 1.409.702 1.422.629 100,9 
05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 1.261.677 1.263.243 100,1 
04-05 Sedanja vrednost opreme 148.025 159.386 107,7 

 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 povečala za 0,9 
% zaradi novih nabav računalniške opreme (namizni računalniki, monitorji, strežniki, tiskalniki), 
hladilnika za zdravila, analitske tehtnice, klima naprav in čitalnikov kartic. Skupaj znaša nabavna 
vrednost opreme in drobnega inventarja 1.422.629 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.263.243 EUR, 
sedanja vrednost pa 159.386 EUR in je večja za 7,7 % glede na leto 2020. 
 
 



 
 

 

ZALOGE  
 
Stanje zalog na dan 31. 12. 2021 znaša 1.154.180 EUR. Zaloge zadoščajo v povprečju za 30 dnevno 
poslovanje in se vodijo po zadnji nabavni ceni. Stanje zalog na dan 31.12.2021 se je v primerjavi s 
predhodnim letom minimalno spremenilo. 
 
                                                                                                                v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2020 2021 Indeks 

36 Zaloge blaga-stanje 1.145.962 1.154.180 100,72 

 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva  
 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2021  
znašajo 1.912.138 EUR. 
 
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:  
                               v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 
stanje na dan 31. 12. 2020 1.833.803 
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja  
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine   
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani 
   ustanovitelja       

 

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

125.294 

- sredstva za investicije, katera niso bila porabljena 17.921 
+ rezervirana sredstva za investicije v letu 2021 0 
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme  
  obveznosti do virov sredstev  

29.038 

stanje na dan 31. 12. 2021 1.912.138 
 
Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe Lekarna Velenje na osnovi Odločbe Banke    Slovenije 
nima več. 
 
 
Konti skupine 985- presežek prihodkov nad odhodki   
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 
stanje na dan 31. 12. 2020 1.428.890 
- Prenos dela presežka ustanovitelju – sprememba odloka  190.298 
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 (iz priloge 3 – AOP 
891) 

393.864 

- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021 (iz priloge 3 –  
  AOP 892)  

0 

- razporeditev presežka za investicije v letu 2021 po soglasju  
  MO Velenje 

111.704 

- razporeditev presežka za investicijsko vzdrževanje v letu   
  2021 po soglasju MO Velenje 

13.590 

+ sredstva za investicije, katera niso bila porabljena 17.921 
stanje na dan 31. 12. 2021 1.525.083 

 



 
 

 

 
V Bilanci stanja na dan 31. 12. 2021 Lekarne Velenje znaša nerazporejen presežek prihodkov nad 
odhodki 1.525.083,39 EUR.  
Stanje na kontih skupine 980 in 985 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri 
ustanovitelju v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003). Izpis podatkov, ki se usklajujejo, vsebuje 
podatke o stanju obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2021,  povečanja in 
zmanjšanja osnovnih sredstev v  letu 2021.   
 
 
POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA LEKARNE VELENJE ZA LETO 2021 V PRIMERJAVI Z 
LETOM 2020 
 
 

VSEBINA Realizacija v 
obdobju 1-

12-2020 

PLAN 2021 
v EUR 

Realizacija v 
obdobju 1-12-

2021 

Index real 
2021/plan 

Index real. 
2021/2020 

Prihodki poslovanja 15.858.156 16.160.000 17.569.874 108,7 110,8 
Finančni prihodki 38 40 13 32,5 34,2 
Drugi prihodki 19.755 22.000 45.521 206,9 230,4 
CELOTNI PRIHODKI 15.877.949 16.182.040 17.615.408 108,9 110,9 
Stroški blaga, materiala 
in storitev 13.447.874 13.859.000 15.007.364 108,3 111,6 
Stroški dela 1.998.273 1.958.270 2.082.546 106,3 104,2 
Amortizacija 65.322 68.000 75.220 110,6 115,2 
Rezervacije 0 0 0 0,0 0,0 
Ostali drugi stroški 22.933 24.000 23.936 99,7 104,4 
Finančni odhodki 0 0 0 0,0 0,0 
Drugi odhodki 56 60 3 5,0 5,4 
Prevrednotovalni posl. 
Odhodki 0 0 0 0.0 0,0 
CELOTNI ODHODKI 15.534.458 15.909.330 17.189.069 108,0 110,7 
Davek od dobička 27.899 25.000 32.475 129,9 116,4 
PRESEŽEK 
PRIHODKOV 315.592 247.710 393.864 159,0 124,8 
PRESEŽEK 
ODHODKOV 0 0 0 0.0 0,0 
Povprečno število 
zaposlenih na podlagi 
delovnih ur 45 53 47 88,7 104,4 
Število mesecev 
poslovanja 12 12 12 100,0 100,0 

 
 

ANALIZA PRIHODKOV 

Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so znašali 17.615.408  EUR  in so bili za 10,9 % višji od doseženih 
v letu 2020 in za 8,8 % višji od načrtovanih. 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,7 % in drugi prihodki 0,3 %. Finančni prihodki so znašali 13 
EUR, ki smo jih prejeli iz naslova prejetih obresti za sredstva na transakcijskem računu pri UJP-u. 
Drugi prihodki so znašali 45.521 EUR. To so refundacije pripravnikov v višini 36.499 EUR, prihodki od 
parskih izravnav, ter prihodki iz naslova oproščenih prispevkov za zaposlovanje in ZPIZ v vrednosti 
9.022 EUR. 

   



 
 

 

ANALIZA ODHODKOV 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so znašali 17.189.069 EUR in so bili za 10,6 % višji od doseženih 
v letu 2020 in za 8,0 % višji od načrtovanih. 
 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2021 znašali 15.007.364 EUR in so bili za 11,5 
% višji od doseženih v letu 2020 in za 8,3 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 87,3 
%. 
 
STROŠKI DELA so v letu 2021 znašali 2.082.546 EUR in so bili za 4,2 % višji od doseženih v letu 2020 
in za 6,34 %  višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 12,1%.  
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2021 znašalo 57 zaposlenih. 
 
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2021 obračunan v znesku 32.475 EUR in je za 
16,4 % višji kot v letu 2020.  
 
 
POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 
393.864 EUR. Doseženi poslovni izid je za 24,8 % višji od doseženega v preteklem letu in za  43,3 % 
višji od planiranega.  
 
 
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI  
          v EUR, brez centov 

 LETO 2020 LETO 2021 

  Prihodki Odhodki 
Poslovni 

izid Prihodki Odhodki 
Poslovni 

izid 
Javna služba 12.591.961 12.550.142 24.086 14.318.622 14.224.064 72.673 
Tržna dejavnost 3.285.988 2.984.316 291.506 3.296.786 2.965.005 321.191 
Skupaj zavod 15.877.949 15.534.458 315.592 17.615.408 17.189.069 393.864 

 
Poslovni izid dosežen v letu 2021 pri izvajanju javne službe znaša 72.673 EUR, iz naslova izvajanja 
tržne dejavnosti pa 321.191 EUR. V poslovnem izidu je upoštevan davek od dohodka pravnih oseb, ki 
znaša za leto 2021 za javno službo 21.885 EUR in za tržno dejavnost 10.590 EUR. 
 
 
 
Datum: 14. 02. 2022 
 
 
Računovodja:                                                 Direktorica: 
Jerneja Mastnak Vesel, univ. dipl. ekon. , l.r.                     mag. Sabina Grm, mag. farm., l.r.  



 

POROČILO IZVAJALCA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V 
OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU NA PODROČJU UE VELENJE ZA LETO 2021 
 

1. UVOD  - OPIS STORITVE 

Pomoč družini na domu je pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva h kvaliteti 
življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb.  
Gre za socialno varstveno storitev, ki omogoča uporabnikom, da z ustrezno organizirano podporo 
lahko ostanejo v svojem domačem okolju v krogu ljudi, s katerimi so preživeli večji del življenja.  
Dom za varstvo odraslih Velenje je s 1. 4. 2021 prevzel vodenje storitve Pomoč družini na domu v 
obliki socialne oskrbe na domu za vse tri Občine Upravne enote Velenje: Mestna Občina Velenje, 
Šoštanj in Šmartno ob Paki.  Pomoč na domu je strokovno vodena socialno varstvena storitev, ki jo 
izvajajo socialne/i oskrbovalke/ci, in sicer vse dni v letu med 6. in 22. uro.  

Cilji storitve Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu V Domu za varstvo 
odraslih Velenje so:  

− doseganje večje kakovosti življenja starejše in invalidne populacije v bivalnem okolju;  
− razvoj oziroma širitev mreže pomoči za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo same ali ob 

pomoči družine skrbeti za svojo vsakodnevno oskrbo in nego;  
− celosten pristop pri obravnavi starejših in invalidnih oseb;  
− ustvarjanje pogojev, da bi starejši, bolni in invalidni občani imeli čim dalj časa možnost živeti 

doma, ostati aktivni in integrirani v svojem domačem okolju;  
− vzpostavljanje dobrega sodelovanja z uporabniki in njihovo socialno mrežo;  
− stalno analitično spremljanje potreb po storitvi;  
− stalno zavzemanje za povečevanje socialne vključenosti starejših, invalidnih in kroničnih bolnih 

oseb.  
 

2. UPRAVIČENCI 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti 
omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno 
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno 
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.  
 
Upravičenci do pomoči na domu so: 
− osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 

popolnoma 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 vrsta in stopnja njihove 
invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 

− druge invalidne osebe z invalidnostmi, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za 
opravljanje večine življenjskih funkcij, 

− kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, 
pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči druge osebe nesposobne za 
samostojno življenje, 

− hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko ali najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

 

 



 
 

Tabela 1: Struktura uporabnikov pomoči na domu glede na upravičenost do storitve v UE Velenje 

Občina  Mestna občina 
Velenje 

Šoštanj Šmartno ob 
Paki 

SKUPAJ 

Pogoj upravičenosti št. % št. % št. % št. % 

Osebe stare nad 65. let 98 88,29 
% 

55 94,83% 12 100,00 165 91,16% 
Status invalida po 
ZDVDTPO1 2 1,80 % 0 0,00 % 0 0 2 1,10 % 

Invalidne osebe s 
priznanim DPP 2 1 0,90 % 0 0,00 % 0 0 1 0,55 % 

Kronično bolne osebe 10 9,01 % 3 5,17 % 0 0 13 7,18 % 

Hudo bolni otrok 0 0,00 % 0 0 % 0 0 0 0 % 

SKUPAJ 111 100% 58 100,00 12 100% 181 100% 

- izvajanje pomoči na domu za občane drugih občin: 1 uporabnik Občine Polzela. Pomoč se je 
izvajala v Mestni občini Velenje, razlog vključitve oseba starejša od 65. let.  

- Pomoč na domu smo v obdobju od aprila do decembra 2021 nudili skupaj 182 uporabnikom.  

Daleč največjih delež vključenih uporabnikov predstavljajo osebe starejše od 65 let in sicer 91,16 %, v 
Občini Šmartno ob Paki so vsi vključeni uporabniki osebe starejše od 65. let.  

Najnižji delež vključenih uporabnikov predstavljajo mlajše invalidne osebe s priznanim dodatkom za 
pomoč in postrežbo in invalidne osebe s priznanim statusom invalida. Te osebe večji del uveljavljajo 
pravico do osebne asistence.  

Tabela 2: Starostna struktura uporabnikov  

Občina  
Mestna občina 

Velenje 
Šoštanj Šmartno ob 

Paki 
SKUPAJ 

Starost št. % št. % št. % št. % 

do 65 let 14 12,61% 3 5,17% 0 0,00% 17 9,39% 

od 66 do 70 let 8 7,21% 2 3,45% 0 0,00% 10 5,52% 

od 71 do 75 let                                                     12 10,81% 2 3,45% 1 8,33% 15 8,29% 

od 76 do 79 let                                                     11 9,91% 5 8,62% 3 25,00% 20 11,05% 

80 in več let 66 59,46% 46 79,31% 8 66,67% 120 66,30% 

SKUPAJ 111 100% 58 100,00 12 100% 181 100,00% 

- izvajanje pomoči na domu za občane drugih občin: 1 uporabnik Občine Polzela, starost 
uporabnika 77 let, moškega spola.  

Kot je razvidno iz zgornje tabele beležimo največji delež (66,30 %) vključenih oseb starih 80 in več let, 
v Občini Šoštanj število starih 80 in več let predstavlja 79,31 % vseh vključenih.  
- Povprečna starost vključenih uporabnikov:  

− v Mestni občini Velenje 78,70 let 
− v Občini Šoštanj 83,19 let 

                                           
1 Osebe, ki imajo status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 
2 Osebe s priznanim dodatkom za pomoč in postrežbo 



 
 

− v Občini Šmartno ob Paki 82,33 let 
− povprečna starost uporabnikov v UE Velenje 80,39 let.  

Tabela 3: Struktura uporabnikov po spolu 

Občina  
Mestna občina 

Velenje 
Šoštanj Šmartno ob Paki SKUPAJ 

Spol št. % št. % št. % št. % 

Moški 41 36,94% 20 34,48% 5 41,67% 66 36,46% 
Ženske 70 63,06% 38 65,52% 7 58,33% 115 63,54% 

SKUPAJ 111 100% 58 100,00 12 100% 181 100% 

Na dan 31.12.2021 je bilo v izvajanje storitve pomoči na domu vključenih 123 uporabnikov storitve. Od 
tega 44 moških in 79 žensk.  

Tabela 4: Struktura uporabnikov glede na zdravstveno stanje  

 Mestna Občina 
Velenje 

Šoštanj Šmartno ob Paki SKUPAJ 

Zdravstveno 
stanje 

št. % št. % št. % št. % 

Relativno 
zdravi 

32 28,83% 16 27,59% 5 41,67% 53 29,28% 
Kronično bolni 17 15,32% 9 15,52% 0 0,00% 26 14,36% 
Delno pokretni 35 31,53% 12 20,69% 5 41,67% 52 28,73% 
Nepokretni 27 24,32% 21 36,21% 2 16,67% 50 27,62% 

SKUPAJ 111 100% 58 100,00 12 100% 181 100% 

Tabela 5: Struktura uporabnikov glede na zdravstveno stanje in starostno strukturo  

Zdrav.  stanje  
 

Relativno 
zdravi 

Kronično 
bolni 

Delno 
pokretni 

Nepokretni SKUPAJ 

Starost/let št. % št. % št. % št. % št. % 
do 65 let 0 0,00% 10 38,46

% 
5 9,62% 2 4,00% 17 9,39% 

od 66 do 70 let 2 3,77% 2 7,69% 4 7,69% 2 4,00% 10 5,52% 
od 71 do 79 let                                                     14 26,42

% 
3 11,54

% 
8 15,38

% 
9 18,00

% 
34 18,78

% 80 in več let 37 69,81
% 

11 42,31
% 

35 67,31
% 

37 74,00
% 

120 66,30
% SKUPAJ 53 100% 26 100% 52 100% 50 100% 181 100% 

Največji delež nepokretnih uporabnikov (74,00%) je starih nad 80. let. Zaskrbljujoč pa je vsekakor 
delež kronično bolnih oseb mlajših od 65. let, ki znaša 38,46%.  

 

3. VRSTA STORITVE 

Dom za varstvo odraslih Velenje (v nadaljevanju: DVO Velenje) izvaja v okviru socialne oskrbe v 
bivalnem okolju: 

− pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih 
− gospodinjsko pomoč,   
− pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 



 
 

Tabela 6: Struktura pomoči na domu po vsebinskih sklopih 

Vrsta storitve / Občina Mestna občina 
Velenje 

Šoštanj Šmartno 
ob Paki 

SKUPAJ 

Gospodinjska pomoč 36,06% 36,36% 36,37 36,18% 

Pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih 
opravil 

 

 

27,14% 27,27% 27,27% 27,19% 

Pomoč pri ohranjanju soc. stikov 36,80% 36,36% 36,36% 36,64% 

 

4. PREGLED OBSEGA IZVAJANJA POMOČI NA DOMU (april – december 2021)  

Pomoč na domu je bila v obdobju April - December 2021 organizirana vse dni med 6. in 22. uro. Z 
organiziranim izvajanjem storitev vse dni v letu se prilagajamo dejanskim potrebam uporabnikov na 
terenu in je s kadrovskega vidika za nas kot izvajalca storitve organizacijsko zahtevno in naporno.  

ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR POMOČI NA DOMU 

a) Mestna občina Velenje  

Tabela 7: Število opravljenih ur pomoči na domu v Mestni občini Velenje 

MESEC SKUPAJ 
število ur delovnik nedelja praznik 

april 1.371,98 1.303,98 34,50 33,50 
maj 1.444,50 1.377,00 34,00 33,50 

junij 1.400,50 1.340,50 50,00 10,00 
julij 1.341,00 1.291,00 50,00 0,00 
avgust 1.347,25 1.292,75 44,50 10,00 
september 1.374,50 1.330,00 44,50 0,00 

oktober 1.416,00 1.356,00 49,00 11,00 
november 1.456,00 1.392,50 54,00 9,50 
december 1.597,50 1.533,50 42,00 22,00 
SKUPAJ 12.749,23 12.225,23 402,50 129,50 
∑ /mes. 1.416,58 1.358,36 44,72 14,39 

V mesecu maju 2021 je bilo opravljenih na področju MOV še dodatnih 8,00 ur pomoči na domu za 
uporabnika Občine Polzela, plačnik Občina Polzela.  

b) Občina Šoštanj 

Tabela 8: Število opravljenih ur pomoči na domu v Občini Šoštanj 

MESEC SKUPAJ 
število ur delovnik nedelja praznik 

april 589,25 560,00 13,00 16,25 
maj 654,75 627,75 13,50 13,50 
junij 619,25 604,75 12,50 2,00 
julij 573,25 557,75 15,50 0,00 
avgust 607,50 586,50 17,00 4,00 
september 679,25 664,75 14,50 0,00 



 
 

oktober 765,50 732,50 25,50 7,50 
november 891,50 851,00 32,50 8,00 
december 928,75 892,75 19,00 17,00 
SKUPAJ 6.309,00 6.077,75 163,00 68,25 
povp./mes. 701,00 675,31 18,11 7,58 

c) Občina Šmartno ob Paki 

Tabela 9: Število opravljenih ur pomoči na domu v Občini Šmartno ob Paki 

MESEC SKUPAJ 
število ur delovnik nedelja praznik 

april 97,50 88,25 4,75 4,50 
maj 107,50 98,00 4,50 5,00 
junij 123,25 115,75 6,00 1,50 
julij 112,25 106,25 6,00 0,00 
avgust 127,00 117,75 7,75 1,50 
september 149,50 141,50 8,00 0,00 
oktober 170,75 160,75 8,00 2,00 
november 237,25 227,25 8,00 2,00 
december 213,00 211,00 2,00 0,00 
SKUPAJ 1.338,00 1.266,50 55,00 16,50 
povp./mes. 148,67 140,72 6,11 1,83 

 
V obdobju April - December 2021 so oskrbovalke opravile skupno 20.404,23  ur pomoči na domu, od 
tega 12.749,23 ur v Mestni občini Velenje, 6.309,00 ur v občini Šoštanj in 1.338,00 ur v Šmartno 
ob Paki ter 8,00 ur za uporabnika Občine Polzela.  

Oskrbovalke DVO Velenje so v povprečju mesečno izvedle 2.267,14 ur pomoči na domu.  
Največje število opravljenih ur pomoči na domu smo zabeležili v mesecu Decembru 2021 in sicer je v 
tem mesecu bilo opravljenih skupaj 2.739,25 ur.  
 

ŠTEVILO UPORABNIKOV POMOČI NA DOMU 

Tabela 10: Prikaz števila uporabnikov pomoči na domu v občinah UE Velenje 

Občina Mestna občina 
Velenje 

Šoštanj Šmartno ob Paki skupaj 

Mesec  št. % št. % št. %  

April 70 66,04% 34 32,08% 2 1,89% 106 

Maj 74 67,89% 33 30,28% 2 1,83% 109 

Junij 69 64,49% 33 30,84% 5 4,67% 107 

Julij 68 66,02% 32 31,07% 3 2,91% 103 

Avgust 

 
70 67,31% 30 28,85% 4 3,85% 104 

September 72 63,16% 36 31,58% 6 5,26% 114 

Oktober 71 61,74% 38 33,04% 6 5,22% 115 



 
 

November 74 60,16% 40 32,52% 9 7,32% 123 

December 78 61,90% 39 30,95% 9 7,14% 126 

SKUPAJ 646 64,15% 315 31,28% 46 4,57% 1007 

∑ / št. upor.  na 
mesec 71,78 uporabnikov 35 uporabnikov 5,11 uporabnikov 111,89 

 
V obdobju April - December 2021 smo v Mestni občini Velenje vključili v storitev pomoč na domu 32 
novih uporabnikov, v občini Šoštanj 15 novih uporabnikov in v Občini Šmartno ob Paki 11 uporabnikov. 
Skupaj smo v obdobju april – december 2021 vključili 58 novih uporabnikov pomoči na domu. Pri 36 
uporabnikih smo prekinili z izvajanjem pomoči na domu.  

Tabela 11: Prikaz sprejemov oz. vključitev in zaključene storitve v občinah UE Velenje 

MESEC Sprejeti  Zaključili 

 MOV Šoštanj Šmartno 
ob Paki MOV Šoštanj Šmartno 

ob Paki 
april 3 1 1 3 3 / 
maj 6 2 0 4 / / 
junij 1 0 3 1 1 2 
julij 0 1 0 2 1 / 
avgust 3 1 1 3 1 / 
september 6 4 2 2 1 / 
oktober 3 3 0 2 / / 
november 3 3 3 3 / / 
december 7 0 1 3 2 2 

SKUPAJ 32 15 11 23 9 4 
 
Razlogi prekinitve izvajanja pomoči na domu uporabnikov na območju Upravne enote Velenje v 
obdobju April - December 2021 so bili: 
 
Mestna občina Velenje 

− smrt: 12  uporabnikov  
− namestitev v dom:  12  uporabnikov  
− prenehanje potrebe: 10 
− odpovedi z naše strani: 1 uporabnik.  

 
Občina Šoštanj 

− smrt: 7 uporabnikov  
− namestitev v dom:  2 uporabnika  

 
Občina Šmartno ob Paki 

− smrt: 1 uporabnik  uporabnikov  
− namestitev v dom:  1 uporabnik  
− prenehanje potrebe: 2 uporabnika 

Posamezni uporabniki imajo zaradi potrebe po zagotavljanju ustrezne nege in oskrbe zagotovljen 
obisk socialne oskrbovalke vse dni v letu do trikrat dnevno.  

Število obiskov narašča zaradi večjih potreb po vključitvi v storitev pomoč na domu v krajšem 
časovnem obsegu (pol ure). Zaradi omejenosti pri plačevanju storitve uporabniki preračunavajo 



 
 

možen finančno plačljiv obseg storitev in posledično izbirajo najkrajšo možno izbiro zagotavljanja 
pomoči (npr. 3 x dnevno po pol ure za pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in vzpostavljanju socialnih 
stikov), ostala manj zahtevna opravila opravijo družinski člani.  

Obseg pomoči na domu smo prilagajali potrebam uporabnikov na eni strani in kadrovskim zmožnostim 
na drugi strani. V obdobju April - December 2021 Dom za varstvo odraslih Velenje glede na 
razpoložljive kapacitete ni mogel takoj zagotavljati pomoči na domu vsem upravičencem, zlasti v 
Mestni občini Velenje v času letnih počitnic.  

V primeru izraženih potreb smo ugotavljali upravičenost, naročilo za pomoč na domu vpisali v listo 
evidentiranih potreb in omogočali storitev v primeru trajne odpovedi aktivnega uporabnika. V drugi 
polovici leta 2021 smo evidentirali večje število potreb po povečanju obsega pomoči na domu že 
aktivnim uporabnikom zaradi izrazitega poslabšanja zdravstvenega stanja. Na njihove potrebe smo 
odgovorili s povečanjem števila obiskov pri posameznem uporabniku  (čas trajanja obiskov je v takšnih 
primerih predvidoma 30 minut) ali podaljšanja časa izvajanja pomoči na domu ob enem obisku (kjer 
čas obiska ni bil daljši od 2 ur). 

Spomladi leta 2020 nas je v Sloveniji dosegel prvi val epidemije. Dostopnost do vključevanja novih 
uporabnikov v spomladanskem valu epidemije v letu 2020 je bila delno omejena tudi zaradi izdanih 
navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Skupnosti socialnih zavodov in priporočil MDDSZEM. 
V takratnem obdobju se je storitev pomoč družini na domu omejila na zagotavljanje temeljnih dnevnih 
opravil in nujnih gospodinjskih opravilih pri uporabnikih brez lastne socialne mreže ali  pri katerih svojci 
iz različnih razlogov niso zmogli prevzeti skrbi za svojega družinskega člana.  

Od meseca junija 2020 dalje je obseg pomoči na domu kot tudi vključevanje novih uporabnikov 
potekalo v običajnem obsegu, obsega pomoči kot vključitev v storitev nismo zmanjševali, 
ravno tako ne v letu 2021.  

Skladno s Protokolom SARS COV2 pomoč na domu izdanim dne 26.10.2020 s strani MDDSZEM smo 
izvajali pomoč na domu v celotnem obsegu pri vseh uporabnikih, tudi pri uporabnikih ali sobivajočih 
družinskih članih s sumom na okužbo COVID-19, pri uporabnikih s potrjeno okužbo smo izvajali samo 
nujni prinos hrane.  

Zaradi epidemiološke situacije smo uporabnike pomoči na domu kontinuirano obveščali o vseh 
pomembnih informacijah, povezanih s korona virusom in ukrepih za samozaščitno ravnanje ter 
protokolih skupnega sodelovanja z namenom preprečevanja in širjenja okužb. V obdobju April - 
December 2021 smo pri delu z uporabniki pomoči na domu sledili konceptom osebnega načrtovanja. 
Z vsakim uporabnikom pomoči na domu sklenemo dogovor o načinu, vrsti in obsegu izvajanih storitev, 
ki temelji na osebnem načrtu, oblikovanem skupaj z uporabnikom in pomembnimi osebami iz njegove 
socialne mreže. V primeru različnih tveganj uporabnika za varno življenje v domačem okolju izdelamo 
tudi analizo tveganj z načrtom varnosti.  

Zaradi epidemiološke situacije smo v obdobju April - December 2021 zelo veliko spreminjali osebne 
načrte pomoči kot tudi obseg storitev pri obstoječih uporabnikih. Redno smo se tedensko, pogosto tudi 
dnevno prilagajali novim okoliščinam in drugačnim življenjskim situacijam uporabnikov, ki so zaradi 
suma ali  obolelosti svojcev z boleznijo COVID-19 potrebovali spremenjen in povečan obseg pomoči. 
Srečevali smo se s številnimi sumi na okužbo neposredno pri uporabnikih storitve, kar je zahtevalo 
reorganizacijo dela in prilagoditve dela v t. i. sivi coni, prav tako pri okužbah uporabnikov v t. i. rdeči 
coni. Vsa prilagajanja smo sooblikovali  z uporabniki in njihovim svojci na način upoštevanja vseh 
Priporočil s strani MDDSZEM o samozaščitnem ravnanju in preprečevanju širjenja okužb in 
upoštevanja vseh potreb in želja naših uporabnikov in svojcev.   
 

5. KADRI 

Skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev se storitev 
pomoč na domu organizira v dveh delih:  



 
 

Prvi del storitve: ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija 
ključnih članov okolja in začetno srečanje  
Drugi del storitve: vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z 
upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev  
 
Pri izvajanju strokovne priprave, vodenja in koordiniranja  smo upoštevali normativ iz 6. člena 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki določa:  

− za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora 1 strokovni delavec za 200 upravičencev 
− za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve 0,5 strokovnega delavca na 

vsakih 20 neposrednih izvajalcev za izvajanja neposredne oskrbe povprečno 110 ur 
efektivnega dela mesečno na socialnega oskrbovalca.  
 

Na dan 31.12.2021 je bilo zaposlenih 25 oskrbovalk (za nedoločen in določen čas), od tega za 
Mestno občino Velenje 15. V Domu za varstvo odraslih Velenje vodenje in koordinacijo pomoči na 
domu opravlja 1 oseba.   

Tabela 12: Število zaposlenih na dan 31.12.2021 po posameznih občinah:  

OBČINA 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

NEPOSREDNA 
OSKRBA 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 
STROKOVNA 

PRIPRAVA 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 
VODENJE IN 

KOORDINIRANJE 

Mestna občina Velenje  15 0,43 0,35 

Šoštanj + Šmarno ob Paki 10 0,27 0,21 

SKUPAJ 25 0,70 0,56 

 

6. CENA POMOČI NA DOMU (april – december 2021)  

Dom za varstvo odraslih Velenje je izvajal pomoč na domu za:  
- Mestno občino Velenje od 01.04.2021 do 31.12.2021 na podlagi cene, potrjene na redni seji 

Mestnega sveta Mestne občine Velenje dne 16.3.2021, veljavne od   1.04.2021;  
- Občino Šoštanj na podlagi cene, potrjene na redni seji občine Šoštanj dne 3.3.2021, veljavne 

od 01.4.2021 dalje; 
- Občino Šmartno ob Paki na podlagi cene, potrjene na redni seji občine Šmartno ob Paki dne 

12.4.2021, veljavne od 01.4.2021 dalje.  

a) Cena pomoči na domu v MESTNI OBČINI VELENJE 1.4.2021-31.12.2021  
 

Stroški storitve Subvencija občine Prispevek uporabnika 
DELOVNIK 

19,27 € 10,08 € 9,19 € 
struktura v %  52,31% 47,69% 

NEDELJA 
23,86 € 12,38 € 11,49 € 

PRAZNIK 
25,01 € 12,95 € 12,06 € 

 Struktura cene pomoči na domu v obdobju april  - december 2021 v MOV 



 
 

 
neposredna 

oskrba 
strokovna 
priprava 

vodenje in 
koordiniranje SKUPAJ 

DELOVNIK 16,64 € 0,89 1,74 19,27 € 
NEDELJA 21,23 € 0,89 1,74 23,86 € 
PRAZNIK 22,38 € 0,89 1,74 25,01 € 

b) Cena pomoči na domu v OBČINI ŠOŠTANJ 1.4.2021-31.12.2021  
 

Stroški storitve Subvencija občine Prispevek uporabnika 
DELOVNIK 

19,95 € 10,43 € 9,52 € 
struktura v %  52,28°% 47,72% 

NEDELJA 
24,70 € 12,80 € 11,90 € 

PRAZNIK 
25,89 € 13,40 € 12,49 € 

 
 Struktura cene pomoči na domu v obdobju april  - december 2021 v OBČINI ŠOŠTANJ 

 

 
neposredna 

oskrba 
strokovna 
priprava 

vodenje in 
koordiniranje SKUPAJ 

DELOVNIK 17,30 € 0,90 1,74 19,95 
NEDELJA 22,06 € 0,90 1,74 24,70 
PRAZNIK 23,25 0,90 1,74 25,89 

c) Cena pomoči na domu v OBČINI ŠMARTNO OB PAKI 1.4.2021-31.12.2021  

 

Stroški storitve Subvencija občine Prispevek uporabnika 
DELOVNIK 

20,08 € 10,56 € 9,52 € 
struktura v %  52,59% 47,41% 

NEDELJA 
24,84 € 12,94 € 11,90 € 

PRAZNIK 
25,01 € 12,95 € 12,49 € 

 

 Struktura cene pomoči na domu v obdobju april  - december 2021 V OBČINI ŠMARTNO OB 
PAKI 

 
neposredna 

oskrba 
strokovna 
priprava 

vodenje in 
koordiniranje SKUPAJ 

DELOVNIK 17,30 € 1,04 1,74 20,08 € 
NEDELJA 22,06 € 1,04 1,74 24,84 € 
PRAZNIK 23,25 € 1,03 1,74 26,02 € 



 
 

7. CENA STORITVE ZA UPORABNIKE 

1. MESTNA OBČINA VELENJE 
 

 Dohodkovna lestvica v obdobju april – december 2021 v Mestni občini Velenje 
 

  Delovnik Nedelja Praznik %cene  

1 do 543,89 € 0,92 € 1,15 € 1,21 € 10 
2 nad 543,89 € do 604,33 € 1,84 € 2,30 € 2,41 € 20 
3 nad 604,33 € do 664,76 € 2,76 € 3,45 € 3,62 € 30 
4 nad 664,76 € do 725,19 € 3,68 € 4,60 € 4,82 € 40 
5 nad 725,19 € do 785,62 € 4,59 € 5,75 € 6,03 € 50 
6 nad 785,62 € do 846,06 € 5,51 € 6,89 € 7,24 € 60 
7 nad 846,06 € do 966,92 € 6,43 € 8,04 € 8,44 € 70 
8 nad 966,92 € do 1.087,79 € 7,35 € 9,19 € 9,65 € 80 
9 nad 1.087,79€ do 1.269,08 € 8,27 € 10,34 € 10,85 € 90 
10 nad 1.269,08 € 9,19 € 11,49 € 12,06 € 100 

 

Tabela 13: Plačila uporabnikov v Mestni občini Velenje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povprečna cena uporabnika v MOV je znašala 3,82 eur/ uro storitve.  

OPROSTITVE PLAČIL V MOV:  
Oprostitev v celoti : 4 uporabniki PND v MOV 

- 2 uporabnika sta bila plačila storitve oproščena skladno s 100. členom Zakona o socialnem 
varstvu (invalidi po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb),  

- 2 uporabnika sta bila plačila pomoči na domu oproščena v celoti skladno z določili Uredbe o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.  
 

Delna oprostitev: 1 uporabnica v MOV 
1 uporabnica je bila plačila storitve oproščena delno, njen prispevek je glede na izračun znašal 0,95 
eur/ uro opravljene storitve.  
 
OBČINA ŠOŠTANJ 

 Dohodkovna lestvica v obdobju april – december 2021 v Občini Šoštanj  

Plačilo uporabnika v EUR Št. uporabnikov 

0,00 € 4 
0,92 € 21 

0,95 € delna oprostitev 1 
1,84 € 13 
2,76 € 14 
3,68 € 1 
4,59 € 12 
5,51 € 7 
6,43 € 8 
7,35 € 15 
8,27 € 5 
9,19 € 8 



 
 

  Delovnik Nedelja Praznik %cene  

1 do 543,89 € 3,27 € 4,05 € 4,25 € 34 
2 nad 543,89 € do 604,33 € 3,38 € 4,17 € 4,37 € 35 
3 nad 604,33 € do 664,76 € 3,49 € 4,40 € 4,62 € 37 
4 nad 664,76 € do 725,19 € 3,60 € 4,52 € 4,75 € 38 
5 nad 725,19 € do 785,62 € 4,24 € 5,24 € 5,50 € 44 
6 nad 785,62 € do 846,06 € 5,10 € 6,43 € 6,74 € 54 
7 nad 846,06 € do 966,92 € 5,94 € 7,38 € 7,74 € 62 
8 nad 966,92 € do 1.087,79 € 6,78 € 8,45 € 8,87 € 71 

9 nad 1.087,79 
€ do 1.269,08 € 7,63 € 9,52 € 9,99 € 80 

10 nad 1.269,08 € 9,52 € 11,90 € 12,49 € 100 
 

Tabela 14: Plačila uporabnikov v OBČINI ŠOŠTANJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povprečna cena uporabnika v Občini ŠOŠTANJ je znašala 4,25  eur/ uro storitve. 

OPROSTITVE PLAČIL V OBČINI ŠOŠTANJ 

- Oprostitev v celoti : 1 uporabnica skladno z določili Uredbe o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilih socialno varstvenih storitev.  

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 
 Dohodkovna lestvica v obdobju april – december 2021 Šmartno ob Paki:  

  Delovnik Nedelja Praznik %cene  

1 do 664,76 € 3,33 € 4,17 € 4,37 € 35 
2 nad 664,76 € do 725,19 € 4,00 € 4,76 € 5,00 € 40 
3 nad 725,19 € do 785,62 € 4,76 € 5,95 € 6,25 € 50 
4 nad 785,62 € do 846,06 € 5,71 € 7,14 € 7,49 € 60 
5 nad 846,06 € do 966,92 € 6,66 € 8,33 € 8,74 € 70 
6 nad 966,92 € do 1.087,79 € 7,62 € 9,52 € 9,99 € 80 
7 nad 1.087,79€ do 1.269,08 € 8,57 € 10,71 € 11,24 € 90 
8 nad 1.269,08 € 9,52 € 11,90 € 12,49 € 100 

Tabela 15: Plačila uporabnikov v OBČINI ŠMARTNO OB PAKI 

Plačilo uporabnika v 
EUR 

Št. uporabnikov 

0,00 € 2 
3,27 € 19 
3,38 € 5 
3,49 € 7 
3,6 € 6 

4,24 € 2 
5,10 € 1 
5,94 € 9 
6,78 € 4 
8,48 € 1 
9,52 € 2 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povprečna cena uporabnika v Občini ŠMARTNO OB PAKI je znašala 3,70 EUR / uro storitve.                                                                       

OPROSTITVE PLAČIL V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI 

- Oprostitev v celoti: 1 uporabnik skladno z določili Uredbe o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilih socialno varstvenih storitev (višja oprostitev občine).  

8. FINANČNI PREGLED IZVAJANJA POMOČI NA DOMU (april – december 2021) 

Na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ali na podlagi odločbe 
Centra za socialno delo je bilo v obdobju od 1.4.2021 delno ali v celoti oproščenih plačila prispevka za 
storitev pomoči na domu 6 uporabnikov pomoči na domu (4 uporabniki MOV, 1 uporabnica občine 
Šoštanj in 1 uporabnik Občine Šmartno ob Paki)  

a) Pregled oprostitev in subvencije občine pri izvajanju pomoči na domu v Mestni občini 
Velenje v obdobju april – december 2021 

mesec 

znesek 
delovnik 

znesek 
nedelja 

znesek 
praznik 

SKUPAJ 
PLAČILO 
OBČINE 

EKONOMSKA 
CENA 

STORITVE 

Plačilo 
uporabnikov 

april 20.563,19 € 677,48 € 698,15 € 20.625,93 € 26.788,70 € 6.162,77 € 

maj 21.829,40 € 674,87 € 697,29 € 21.843,30 € 28.183,87 € 6.340,57 € 

junij 21.300,03 € 992,69 € 212,72 € 21.192,18 € 27.274,54 € 6.082,35 € 

julij 20.452,74 € 982,67 € 0,00 € 20.126,66 € 26.070,57 € 5.943,92 € 

avgust 20.485,82 € 887,05 € 212,72 € 21.585,58 € 26.223,16 € 4.637,58 € 

september 20.958,38 € 884,77 € 0,00 € 21.843,15 € 26.690,87 € 4.847,73 € 

oktober 21.083,40 € 962,26 € 233,51 € 22.279,16 € 27.574,37 € 5.295,21 € 

november 21.543,94 € 1.057,43 € 199,61 € 22.800,97 € 28.359,51 € 5.558,54 € 

december 23.563,62 € 803,87 € 467,01 € 24.834,50 € 31.102,89 € 6.268,39 € 

Zamudni stroški     62,47 €  

 SKUPAJ 
191.780,49 

€ 7.923,08 € 2.720,98 € 197.131,42 €  248.268,57 € 51.199,53 € 

 
Mestna občina Velenje je povprečno mesečno prispevala 79,40 % k ceni storitve, povprečni 
prispevek uporabnikov je znašal 20,60 %.  
V mesecu Maju 2021 je na področju MOV bilo opravljenih še 8,00 ur pomoči na domu za uporabnika 
Občine Polzela. Plačilo uporabnika občine Polzela je znašalo 29,44 EUR, občina Polzela je zanj 
prispevala 124,72 EUR.  

Plačilo uporabnika v 
EUR 

Št. uporabnikov 

0,0 € 1 
3,33 € 7 
4,00 € 2 
4,76 € / 
5,71 € / 

6,43 € - po lestvici MOV 1 
6,66 € 1 
7,62 € / 
8,57 € / 
9,52 € / 



 
 

b) Pregled oprostitev in subvencije občine pri izvajanju pomoči na domu v Občini Šoštanj 
v obdobju april – december 2021 

mesec 

znesek 
delovnik 

znesek 
nedelja 

znesek 
praznik 

SKUPAJ 
PLAČILO 
OBČINE 

EKONOMSKA 
CENA 

STORITVE 

Plačilo 
uporabnikov 

april 9.006,84 € 248,20 € 334,43 € 8.771,34 € 11.913,81 € 3.142,48 € 

maj 10.070,59 € 259,70 € 273,99 € 9.915,77 € 13.206,58 € 3.290,81 € 

junij 9.675,92 € 237,21 € 37,42 € 9.400,04 € 12.425,29 € 3.025,26 € 

julij 8.843,24 € 289,91 € 0,00 € 8.615,65 € 11.509,96 € 2.894,32 € 

avgust 9.273,47 € 308,51 € 76,02 € 9.094,00 € 12.224,14 € 3.130,14 € 

september 10.592,62 € 261,99 € 0,00 € 10.854,60 € 13.619,91 € 2.765,31 € 

oktober 11.705,98 € 489,43 € 151,76 € 12.347,17 € 15.437,40 € 3.090,24 € 

november 13.762,61 € 641,73 € 162,58 € 14.566,92 € 17.987,32 € 3.420,40 € 

december 14.415,58 € 377,93 € 351,68 € 15.145,19 € 18.719,79 € 3.574,61 € 

 SKUPAJ 97.346,85 € 3.114,61 € 1.387,88 € 98.710,68 € 127.044,20 € 28.333,57 € 
 
Občina Šoštanj je povprečno mesečno prispevala 77,70 % k ceni storitve, povprečni prispevek 
uporabnikov je znašal 22,30 %.  

c) Pregled oprostitev in subvencije občine pri izvajanju pomoči na domu v Občini Šmartno 
ob Paki v obdobju april – december 2021 

mesec 

znesek 
delovnik 

znesek 
nedelja 

znesek 
praznik 

SKUPAJ 
PLAČILO 
OBČINE 

EKONOMSKA 
CENA 

STORITVE 

Plačilo 
uporabniko

v 
april 1.468,81 € 98,18 € 97,43 € 1.589,42 € 2.007,14 € 417,73 € 

maj 1.627,43 € 93,02 € 108,25 € 1.753,70 € 2.209,72 € 456,03 € 

junij 1.894,77 € 124,02 € 32,48 € 1.976,27 € 2.512,33 € 536,06 € 

julij 1.753,05 € 124,02 € 0,00 € 1.802,07 € 2.282,54 € 480,47 € 

avgust 1.968,98 € 160,19 € 32,48 € 2.161,65 € 2.595,96 € 434,31 € 
septembe
r 2.406,18 € 165,36 € 0,00 € 2.571,54 € 3.039,23 € 467,70 € 

oktober 2.643,75 € 165,36 € 43,30 € 2.852,41 € 3.461,61 € 609,20 € 

november 3.746,24 € 165,36 € 43,30 € 3.954,90 € 4.796,93 € 842,03 € 

december 3.481,60 € 41,34 € / 3.522,94 € 4.267,93 744,99 € 

 SKUPAJ 20.990,81 € 1.136,85 € 357,24 € 22.184,90 € 27.173,39 € 4.988,52 € 
 
Občina Šmartno ob Paki je povprečno mesečno prispevala 81,64 % k ceni storitve, povprečni 
prispevek uporabnikov je znašal 18,36 %.  

DODATNA PLAČILA OBČIN K CENI STORITVE 
 
Za obdobje April – December 2021 so občine skladno s sklenjeno Pogodbo o izvajanju socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu pokrile dodatne stroške prevoza, nedoseganje 
efektivnih ur, bolniških odsotnosti in stroškov povečane porabe zaščitnih sredstev v skupni 
višini 19.324,99 eur  

− Mestna občina Velenje 13.086,64 eur 
− Občina Šoštanj 5.481,17 eur 
− Občina Šmartno ob Paki 757,18 eur 



 
 

STROŠKI PREVOZA SOCIALNIH OSKRBOVALK 
Tabela: 16 Mesečni prikaz stroškov prevoza socialnih oskrbovalk 
 

mesec 
MESTNA OBČINA 

VELENJE 
Šoštanj IN 

Šmartno ob Paki SKUPAJ 

april 3.111,89 2.645,82 5.757,71 

maj 3.288,51 3.022,16 6.310,67 

junij 3.485,86 2.834,70 6.320,56 

julij 3.845,00 2.615,46 6.460,46 

avgust 3.225,63 3.330,07 6.555,70 

september 3.642,91 3.164,12 6.807,03 

oktober 3.644,26 3.968,90 7.613,16 

november 4.130,64 4.042,80 8.173,44 

december 4.600,83 3.460,20 8.061,03 

 SKUPAJ 32.975,53 29.084,23 62.059,76 
 
 
POVZETEK / vse tri občine  
 
Subvencija in oprostitev občine za opravljene ure pomoči na domu 318.027,00 € 
 
Od tega: sredstva, ki jih krila občina skladno z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialno varstvenih storitev (dodatne oprostitve uporabnikov pomoči na domu)    
                                                                       8.378, 26 EUR 
Dodatna sredstva občine za izvajanje pomoči na domu  19.324,99 EUR                          
(razlika v prevoznih stroških)               
Oprostitev in subvencija občine Polzela     124,72 EUR 
 
SKUPAJ (VSA PLAČILA OBČIN)                          337.476,71  
 
 
 
Velenje, dne 25. 1. 2022 
 
 
 
Poročilo pripravili:            Violeta Potočnik Krajnc, l.r.  
                          Direktorica 
Valerija Kidrič, l.r.  
Koordinatorka pomoči na domu 
Tatjana Rosec, l.r. 
Vodja računovodske službe 



LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE ZA LETO 2021 
 
 
DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJA IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA 
IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRGEGIJ IN NACIONALNIH 
PROGRAMOV 
 
Temeljni dolgoročni cilj je vzdrževanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. Naša osnovna naloga je 
ustvariti pogoje za upravljanje sistema zdravstvenega varstva, ki bodo omogočili večjo učinkovitost in kakovost 
storitev, ki jih bo Zdravstveni dom Velenje ponujal gravitacijskemu okolju. Prebivalci ostajajo osrednji element 
in »njihovo zdravje je naše poslanstvo«. 
V skladu s politiko države in občine, ki lahko svojim prebivalcem ponudi dodano vrednost zdravstvene storitve, 
bomo motivirali zaposlene, da bodo zadovoljni in posledično to zadovoljstvo prenašali na vse, ki bodo iskali 
informacije ali pomoč. Predvsem kadrovska popolnjenost in posledično kakovost in dostopnost do 
zdravstvenih storitev, bosta vedno naša usmeritev. Uvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja 
prebivalstva je sestavni del planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva. Še večji poudarek bomo dali 
proučevanju in spremljanju zdravstvenega stanja prebivalstva in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje ljudi, 
programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, oblikovanje, spremljanje, koordiniranje ter evalvacija 
programov pomembnih za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja. Pričeli bomo graditi most ter prebivalstvu 
ponujati tudi alternativne, komplementarne oblike zdravljenja. 

 
Temeljni cilji zavoda so: 
− Zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enako dostopnost vsem prebivalcem, ki gravitirajo na tem 

področju. 
− Ohraniti obstoječi obseg dejavnosti na primarnem nivoju. 
− Dosegati čim boljše poslovne rezultate glede na ekonomske in politične razmere v državi. 
− Uvajanje novih metod zdravljenja in novosti na področju obravnave pacientov. 

 
Za leto 2021 smo si zastavili naslednje cilje: 
− 100% realizacija delovnega programa po pogodbi ZZZS. 
− Pridobitev dodatnih ambulant družinske medicine. 
− Pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih. 
− Uspešno obvladovanje epidemije COVID-19 in cepljenje prebivalstva proti COVID-19. 
− Uravnoteženo poslovanje oziroma realizacija optimalnega obsega dela v obsegu razpoložljivih sredstev. 
−  Nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in 

kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov. 
−  Delež skupnih programov izvajati z redno zaposlenimi nosilci v optimalnem obsegu dejavnosti. 
−  Pridobivanje specializantov medicine. 
−  Nadaljevanje vzpostavljanja ustreznih delovnih pogojev za nove dejavnosti. 
−  V odvisnosti od zunanjih virov znižati stopnjo odpisanosti opreme. 
−  Utrditi sodelovanje z občinami in opredeliti področja njihovega sofinanciranja. 
−  Izvesti notranje revidiranje skladno z zakonodajo. 

REALIZACIJA DELOVNEGA  PROGRAMA 
 
Po sprejemu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, je v mesecu juliju ZD Velenje sklenil z Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 
2021. 
 
Na osnovi določil Splošnega dogovora 2021 pogodba vključuje sledeče spremembe: 
− Program CDZ od 1.7. dalje plačan tako, da je 40% plačan v pavšalu, preostali del pa na podlagi 

opravljenih storitev, 
− Vzpostavitev programa Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane 

telesne zmogljivosti, 
− zmanjšanje programa Ortopedije za 0,34 tima od  1. julija dalje, 
− zmanjšanje programa specialistične zunaj bolnišnične dejavnosti RTG za 0,18 tima od 1. julija dalje, 
− širitev programa Dermatologije za 0,20 tima od 1. julija dalje, 
− trajna pridobitev programa Zobozdravstva za odrasle od koncesionarja v obsegu 1,00 tima, 
− prenos programa Klinične psihologije na CDZ, 
− podaljšanje programa dežurne službe v obsegu 1 ekipe DS 3a od ZD Nazarje, do 31. 12. 2021. 

 



 
 

 
K pogodbi za leto 2021 so bili podpisani sledeči Aneksi: 
− Aneks št. 1, v katerem se program Zobozdravstvo za odrasle poveča za 1,00 tima zaradi trajnega 

prevzema programa od zasebne izvajalke s koncesijo. Aneks št. 1 vključuje tudi kadrovske spremembe 
v CDZ, integriranem CKZ in RA. V CDZOM in programu Delovna terapija smo povečali obseg delovnega 
terapevta za 0,5 v obeh programih, v RA pa v obsegu 0,1. V CDZ smo pridobili novi kader in sicer 
psihologa in socialnega delavca v obsegu 1,0 ter logopeda v obsegu 0,13. 

− Aneks št. 2 se nanaša na načrtovanje in izvajanje obračuna programa Farmacevtsko svetovanje, in sicer 
se na letni ravni načrtuje 1.200 storitev. Aneks št. 2 se nanaša na načrtovanje in izvajanje obračuna 
programa Ortodontija, in sicer se načrtuje vključitev najmanj 60 novih zavarovanih oseb v ortodontsko 
zdravljenje in najmanj 90 novih pregledov letno, preračunano na tim. Program za prve preglede v CDZOM 
se načrtuje v obsegu 4% plana izvajalca. Aneks št. 2 vključuje tudi kadrovske spremembe v CDZ, 
dodatnega psihologa v SPO v obsegu 1,0 tima.  

 
OPRAVLJENE ZDRAVSTVENE STORITVE V PRIMERJAVI S PLANIRANIMI  FIZIČNIMI KAZALCI 
 
Osnovna zdravstvena dejavnost  
Splošne ambulante in DSO - dejavnost izražena v količnikih iz obiskov 

Plan Realizacija Indeks R/P 
 488.462 (preventiva in kurativa) 
 29.962 DSO 

540.256 
  47.074 

        110,60 
        157,11 

Plan količnikov iz obiskov je bil v letu 2021 dosežen 110,60%. Do ZZZS plačnika je bilo realiziranih 540.256 
količnikov in 374 količnikov iz obiskov do ostalih plačnikov.  
Program farmacevtskega svetovanja, ki je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil 
in je namenjen predvsem bolnikom s polifarmakoterapijo, smo planirali v obsegu 0,44 tima. Zaradi oddaljene 
lokacije farmacevtskega svetovalca, je bil program le delno realiziran. 
Program v SA smo izvajali z redno zaposlenimi zdravniki in s pomočjo specializantov.  Program v Domu 
starejših občanov je bil zaradi vse večjih potreb presežen za 57,11%. Iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja je bil program plačan le do višine pogodbeno dogovorjenega plana. 
 
Antikoagulantna ambulanta - program izražen v točkah 

Plan Realizacija Indeks R/P 
19.257 Antikoagulantna amb. 18.887 98,08 

Program antikoagulantne ambulante je bil v realiziran v 98,08%.  
 
Otroški in šolski dispanzer - dejavnost izražena v količnikih iz obiskov 

Plan Realizacija Indeks R/P 
252.487 190.319 75,38 

Celotni program količnikov iz obiskov je bil realiziran v višini 75,38% plana. Do ZZZS plačnika je bilo realiziranih 
110.752 količnikov iz kurative in 64 količnikov do drugih plačnikov. Program kurative je bil realiziran 62,36% 
plana. Preventivni  program je bil realiziran v višini 106,23% plana oziroma 79.567 količnikov in 347 količnikov 
do drugih plačnikov. Program je 100 % financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je plačan po 
realizaciji. 
 
Dispanzer za ženske - dejavnost izražena v količnikih iz obiskov 

Plan Realizacija Indeks R/P 
58.388 56.019 95,94 

V dispanzerju za ženske je bil program  realiziran v višini 95,94 % plana. Kurativni program je bil realiziran v 
višini 95,64% plana oziroma 56.208 količnikov iz obiskov. Preventivni program je bil realiziran v višini 2.264 
količnikov oziroma 103,85% plana. Po splošnem dogovoru je program preventive realiziran, če je izvajalec v 
dispanzerju za ženske dosegel 70% pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka 
materničnega vratu. 
Program ni bil v celoti realiziran zaradi kadrovskih težav. Program smo izvajali s pomočjo zunanjih izvajalcev 
po podjemni pogodbi in drugih pogodb civilnega prava. 
 
Patronaža in nega na domu - dejavnost izražena v primerih (obravnavah) 

Plan Realizacija Indeks R/P 

22.410 patronaža 
9.268 nega 

22.046 
8.814 

98,38 
95,10 

 



 
 

Patronažna služba je načrtovani program dela realizirala v višini 98,38% plana. Nega na domu je bila 
realizirana v višini 95,10% plana. Zaradi skrajševanja ležalnih dob v bolnišnicah in s tem predčasnim 
odpuščanjem pacientov v domačo oskrbo, se je povečalo število kurativnih obiskov, povečalo se je predvsem 
število zahtevnejših pacientov, ki se vračajo v domače okolje in potrebujejo patronažno oskrbo. To so starejše 
osebe, pa tudi otročnice, ki pričakujejo vse več informacij in boljšo oskrbo. 
 
Fizioterapija - dejavnost izražena v utežeh, obravnavah 

Plan Realizacija Indeks R/P 
5.897 uteži 

2.860 obravnav 
6.796 
3.200 

115,24 
111,89 

Fizioterapija je načrtovani program izražen v utežeh dosegla 115,24% plana in program obravnav v  111,89%.  
 
Delovna terapija - dejavnost izražena v točkah 

Plan Realizacija Indeks R/P 
27.904 18.338 65,72 

Letni program je bil realiziran v 65,72%. Obravnavani so bili pretežno težje pokretni bolniki, ki jih pripeljejo v 
ambulanto po kapi, zaradi demence, težjih poškodb rok in zlomov kolkov. 
 
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov 

Plan Realizacija Indeks R/P 
148.548 85.471 57,54 

Program je bil realiziran 57,54% letnega plana.. 
 
Ambulantna obravnava v okviru CDZ-odrasli 

Plan Realizacija Indeks R/P 
75.049 62.496 83,27 

Program je bil realiziran 83,27% letnega plana. 
 
Skupnostna psihiatrična obravnava c CDZ odraslih 

Plan Realizacija Indeks R/P 
124.105 56.371 45,42 

Program je bil realiziran 45,42% letnega plana. 
 
Klinična psihologija - dejavnost izražena v točkah 

Plan Realizacija Indeks R/P 
17.140 15.068 87,91 

Dogovorjeni obseg programa je bil dosežen v 87,91% plana.   
 
 
Specialistična zdravstvena dejavnost 
 

Točke, storitve prvi pregledi, celotni pregledi 
Dejavnost/šifra 
dejavnosti 

Plan 
2021 

Realizacija 
2021 

Indeks 
R/P 

Plan 
2021 

Realizacija 
2021 

Indeks 
R/P 

203 206  dermatologija 5.600 5.365 95,80 2.400 2.127 88,36 
209 215 internistika 14.896 12.547 84,23 228 237 103,95 
222 231 ortopedija 13.836 23.619 170,70 1.016 1.061 104,43 
223 232  ORL 37.959 41.841 110,23 2.091 2.144 102,53 
227 237  pediatrija 1.730 3.100 179,18 0 0 0,00 
229 239  pulmologija 21.829 20.281 92,91 560 832 148,57 
230 241  psihiatrija 23.155 15.968 68,96 0 0 0,00 
231 246  ultrazvok 49.571 48.985 98,82 0 0 0,00 
231 247  RTG 48.447 63.976 132,05 0 0 0,00 
249 216  diabetologija 37.221 42.361 113,81 0 0 0,00 
Skupaj  254.244 278.043 109,36 6.295 6.401 101,68 

 



 
 

Programi v specialističnih ambulantah, ki so izraženi v točkah, so dosegli načrtovani obseg programov v 
109,36%, načrtovani prvi pregledi pa so bili realizirani 101,68%. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 217 
točk. 
 
Program dermatologije se ne evidentira več v točkah, načrtovani obseg programa je opredeljen v številu 
storitev (5.600 storitev/tim) in se v okviru skupnega načrtovanega obsega programa dodatno načrtuje število 
celotnih pregledov (2.400/tim). S 1.7. smo povečali program dermatologije iz 0,80 tima na 1,00 tima. Po 
pogodbi z ZZZS smo dogovarjali program v obsegu 1,00 tima, kar predstavlja 5.600 storitev in 2.400 celotnih 
pregledov. Po pravilih ZZZS se izvajalcu prizna celotna pogodbena vrednost programa, če realizira vsaj 75% 
načrtovanega obsega programa in 100 % realizira ali preseže načrtovano število celotnih pregledov.  
Program internistike je bil glede na pogodbeno vrednost dosežen v 84,23%, prvi pregledi 103,95% plana.  
Program pediatrije izražen v točkah je bil presežen za 79,18%. Zaradi naraščanja števila otrok z alergijskimi 
obolenji, program v obsegu 0,036 tima še zdaleč ne zadostuje za pokrivanje potreb pacientov.  
Planiran obseg pulmologije je bil dosežen v 92,91% in plan prvih pregledov v 148,57% plana. Do ostalih 
plačnikov je bilo realiziranih 13 točk. 
Zaradi povečanja števila diabetikov, predvsem mlajših pacientov, je bil načrtovani program diabetologije 
presežen za 13,81% pogodbenega plana. 
Program psihiatrije je bil dosežen v 68,96% pogodbenega plana. Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 11 
točk. 
Planiran obseg programa otorinolaringologija je bil presežen za 10,23% in prvi pregledi za 2,53% plana.  
Do ostalih plačnikov je bilo realiziranih 10 točk. 
Načrtovani program ultrazvoka je bil realiziran 98,82%. Prav tako je bila realizacija programa RTG v višini 
132,05% pogodbenega plana. Program RTG smo s 1.7. zmanjšali iz 0,74 tima na 0,56 tima. 
S 1. 7. smo zmanjšali program ortopedije iz 0,65 tima na 0,31 tima. Planiran program ortopedije realiziran v 
višini 170,70% in plan prvih pregledov v višini 104,43%.  
Reševalna služba – nenujni prevozi 

Plan Realizacija Indeks R/P 
 RP-s spremljevalcem 213.839 
 RP-na in iz dialize      245.629 
 RP-ostali sanitetni      413.791 

672.016 
275.391 
557.280 

314,26 
112,12 
134,68 

 
Zaradi naraščajočih potreb zavarovancev - nepokretnih bolnikov, ki potrebujejo prevoz s spremljevalcem, ter 
naraščanje rakavih bolnikov, infekcijskih bolezni in transplantacij, se posledično povečuje obseg sanitetnih 
prevozov, kar se že nekaj let zapored odraža v velikem preseganju programov. V letu 2021 so vsi trije programi 
krepko presegali načrtovane reševalne prevoze.  
 
Pavšali 
Dejavnosti: služba nujne medicinske pomoči in dežurne službe, zdravstvena vzgoja in zobozdravstvena vzgoja 
in s tem tudi integriran CKZ-velik, družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in 
zmanjšane telesne zmogljivosti, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in  center za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog, so bili plačani v pavšalu. Program centrov za duševno zdravje 
se do 30.6.2021 financira v pavšalu. Za vse centre, ki se vzpostavijo po 1.7.2021, velja financiranje v pavšalu 
eno leto po vzpostavitvi centra, nato pa se program plačuje tako, da je 40% plačan v pavšalu, preostali del pa 
na podlagi opravljenih storitev. 
 
Referenčne ambulante so izvajale program preventive in vodile register obravnave bolnikov v skladu z 
smernicami za bolnike z dejavniki tveganja. Po pogodbi z ZZZS smo imeli dogovorjenih 16,00 timov. 
Opravljene storitve so v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Realiziranih je bilo 17.816 
storitev, kar predstavlja 92,79% načrtovanih storitev.  
Diagnostični laboratorij je realiziral 486.200 točk, od tega 364.100 točk do ZZZS in 122.100 točk za tuje 
plačnike (DMD in ostali tuji plačniki). Letni plan je bil presežen za 10,86%. 
 
Zobozdravstvena dejavnost 
Program za odrasle je bil dosežen v 97,52% dogovorjenega plana. Program konservative je bil dosežen  
116,84% letnega plana, program protetike pa je bil realiziran v višini 84,64% letnega plana. Program za odrasle 
je bil dosežen v 97,52% letnega plana. Program za otroke in mladino je bil realiziran 87,50% načrtovanega 
programa. Zobozdravstveni specialistični programi niso bili v celoti realizirani. Program ortodontije je bil 
dosežen v 99,61% plana in smo ga izvajali z dvema zunanjima specialistoma, s 1.11. pa smo zaposlili 
specialistko čeljustne in zobne ortopedije. Program  pedontologije je bil realiziran 56,21% letnega plana, 
izvajali smo ga le z 1 specialistko.  Program parodontologije je bil presežen za  3,41% pogodbenega plana.  



 
 

Medicina dela, prometa in športa 
Služba medicine dela, prometa in športa opravlja naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, 
udeležencev v prometu in športnikov. Na področju aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih in športnikov 
je bilo v letu 2021 opravljenih 3.952 zdravniških pregledov, izdanih 414 spričeval in 152 predlogov za invalidsko 
komisijo. Izdelanih je bilo 16 ocen tveganja na delovnem mestu. Na področju prometa je bilo opravljenih 226 
pregledov za pridobitev vozniškega dovoljenja ter 475 pregledov za podaljšanje vozniškega dovoljenja. 
Skupno je bilo opravljenih 5.235 storitev, kar je za 1 % manj v primerjavi z letom 2020, ko je bilo opravljenih 
5.277 storitev. Služba medicine dela, prometa in športa je v letu 2021 ustvarila prihodke v višini 355.257 €, v 
primerjavi z s predhodnim letom so se prihodki zvišali za 3,96 %. 

JAVNA NAROČILA        
 
V letu 2021 smo izvedli 9 postopkov javnega naročanja, 2 postopka še nista bila objavljena na portalu javnih 
naročil, pri 2 pa smo morali postopek zaključiti brez izbire izvajalca. V sodelovanju z Združenjem zdravstvenih 
zavodov Slovenije smo sodelovali pri izvajanju javnih naročil, ki so bila izvedena v preteklih letih, v letu 2021 
pa nismo pričeli nobenega novega postopka. V sodelovanju z Mestno občino Velenje v letu 2021 nismo izvedli 
nobenega skupnega javnega naročila.  V letu 2021 smo izvedli tudi 513 evidenčnih postopkov. Gre za javna 
naročila, katerih vrednost je nižja od 40.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 80.000 EUR brez DDV za 
gradnje. Po sprejetju ZIUZEOP in ZZUOOP so se mejne vrednosti s 1. aprilom 2020 dvignile in sicer na 40.000 
EUR brez DDV za blago in storitve ter na 80.000 EUR za gradnje. Pri vseh evidenčnih postopkih smo 
upoštevali načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Izvedli smo: 406 
evidenčnih naročil blaga v vrednosti 988.677 EUR brez DDV, 88 evidenčnih naročil storitev v vrednosti 118.656 
EUR brez DDV   in 19 evidenčnih naročil gradenj v vrednosti 171.737 EUR brez DDV. 
 
Javno naročanje v letu 2021 

Zap. št. 
JN Predmet javnega naročila Pogodbena vrednost JN v € 

01/2021 Nakup nenujnega reševalnega vozila 85.400 
02/2021 Zobozdravstveni material neizveden 
03/2021 Nakup hitrih antigenskih testov za SARS-Cov-2 196.000 
04/2021 Nabava zdravil brez izbire 
05/2021 Nabava zdravil – ponovitev 193.000 
06/2021 Nabava dveh urgentnih reševalnih vozil 419.920 
07/2021 Zobotehnične storitve  
08/2021 Zdravstveni material neizveden 
09/2021 Električna energija brez izbire 

 
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
Zavod je poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.328.578 €, kar predstavlja 9,75 
% celotnih prihodkov.  
 
Poslovni izid v € 
  Realizacija RFN Realizacija Indeks Indeks 
Element 2020 2021 2021 21/20 21/RFN 
Prihodki 19.142.484 22.726.017 23.881.139 124,75 105,08 
Odhodki 18.353.581 21.812.503 21.521.860 117,26 98,67 
Poslovni izid 788.903 913.514 2.359.279   

Davek od dohodka pravnih oseb 10.226 12.451 30.701   
Poslovni izid z upoštevanjem davka od 
dohodka 

778.677 901.063 2.328.578 
  

Delež primanjkljaja/presežka v celotnem 
prihodku 

4,07 3,96 9,75 
  

 
Finančni kazalniki poslovanja 

Kazalnik Leto 2020 Leto 2021 Indeks 21/20 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,04 1,11 106,73 
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 3,09 3 97,09 



 
 

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,85 0,76 89,41 
4. Dnevi vezave zalog materiala 11,39 11,39 100,00 
5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,12 0,05 43,33 
6. Koeficient plačilne sposobnosti 1 1 100,00 
7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 0,00 
8. Kazalnik zadolženosti 0,31 0,21 67,74 
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,28 2,07 161,72 
10. Prihodkovnost sredstev 1,03 1,26 122,33 

OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
Storitve notranjega revidiranja poslovanja v Zdravstvenem domu Velenje zagotavljajmo z zunanjim izvajalcem. 
V letu 2021 smo izvedli načrtovano notranje revidiranje na področju upravljanja z osnovnimi sredstvi, obračuna 
amortizacije in upravljanja s terjatvami. Postopek notranje revizije je opravilo podjetje Loris, d.o.o., Dravograd. 
Notranja revizija je potekala v mesecu oktobru 2021 na sedežu izvajalca. Cilj revizije je bil podati zagotovilo o 
delovanju notranjih kontrol Zdravstvenega doma za leto 2020 na revidiranih področjih. 
Pri izvedbi notranje revizije Zdravstvenega doma Velenje za leto 2020 je bilo podano zagotovilo, da so notranje 
kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene in delujejo učinkovito. Podana pa so bila tudi naslednja 
priporočila: »Pravilnik o računovodstvu je potrebno dopolniti in uskladiti z vsebino predpisov, ki po letu 2013 
vplivajo na pravila računovodenja v zavodu; odgovorna oseba zavoda naj sprejme sklep o določanju ključa za 
razdelitev sredstev v upravljanju; Zavod mora oblikovati popravek vrednosti v skladu s 75. členom Pravilnika 
o računovodstvu in 37. členom Pravilnika o popisu in spremembami.« Vsa tri priporočila so ocenjena s srednjo 
stopnjo tveganja, kar pomeni, da je potrebno nepravilnosti odpraviti najkasneje v letu dni od opravljene notranje 
revizije. 
Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2021 podajamo na podlagi ugotovitev v mesecu oktobru 
2021 izvedenega notranjega revidiranja na področju upravljanja z osnovnimi sredstvi, obračuna amortizacije 
in upravljanja s terjatvami za leto 2020. 
V letu 2021 smo na področju notranjega nadzora izvedli pomembne izboljšave: uskladili Akt o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest s spremembami zakonodaje in dopolnitev opisov delovnih mest, prilagojenih novim 
programom in potrebam delovnih procesov; se kadrovsko okrepili in izboljšali kvaliteto dela na področju 
evidentiranja delovnega časa in obračuna plač (povezanost beleženja evidentiranja delovnega časa z 
obračunom plač); naredili napredek na področju informacijske podpore delovnim procesom (uvedba programa 
za računalniško vodenje blagajniškega poslovanja, dodelava programa za prevzem dokumentov iz 
zdravstvenega informacijskega sistema v poslovni informacijski sistem). 
Pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri so: 
− preobremenjenost in izgorelost obstoječega kadra, zato se bomo osredotočali na prioritetne naloge (jasna 

opredelitev in časovna usklajenost prioritetnih delovnih nalog).  
− pomanjkanje in neustrezna opremljenost delovnih prostorov, zato bomo zagotovili izvedbo načrtovanih 

investicij. 

ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE   
 
Na dan 31. 12. 2021 je bil v ZD Velenje zaposlen 401 delavec, od tega 50 za določen in 351 za nedoločen 
čas. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je bilo 409. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je 
bilo 388. 
Kljub rednim objavam prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici Slovenije 
smo se v letu 2021 srečevali z izzivom pomanjkanja kadra na področju družinske medicine, pediatrije, urgentne 
medicine, ginekologije, dermatologije, otorinolaringologije, psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, 
dentalne medicine, klinične psihologije in logopedije. Zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela 
(upokojitve, prenehanje pogodb o zaposlitvi, širitve programov) smo v letu 2021 na novo sklenili delovno 
razmerje z 51 zaposlenimi. Zaposlili smo 1 zdravnico brez specializacije/zdravnico po opravljenem 
sekundariju, 1 zdravnico urgentne medicine, 1 psihiatrinjo, 2 doktorja dentalne medicine, 2 medicinski 
biokemičarki specialistki, srednje medicinske sestre, psihologinji,  delovno terapevtko, voznika reševalca, 
fizioterapevte, zobozdravstvene asistente, socialnega delavca, inženirko laboratorijske biomedicine, 
receptorko, čistilko, vzdrževalko perila ter računovodjo in strokovno sodelavko na obračunu plač. 
V ZD Velenje se je v letu 2021 zaposlitev zaključila 42 zaposlenim, in sicer iz naslednjih razlogov: 10 
upokojitev, 11 odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 20 zaposlitev za določen čas in 1 zaradi smrti. Med zaposlenimi, 
ki so zaključili zaposlitev v ZD Velenje so: 1 zdravnica specializantka pediatrije, 1 zdravnica družinske 
medicine, 2 doktorja dentalne medicine ter 1 zdravnica brez specializacije/zdravnica po opravljenem 
sekundariju. Na dan 31. 12. 2021 je bilo 8,5 % vseh zaposlenih odsotnih zaradi bolniške daljše od 30 dni,  
materinskega dopusta ali starševskega dopusta. Zaradi nezadostnega števila zaposlenih zdravnikov 



 
 

specialistov smo zagotavljali izvajanje zdravstvenih dejavnosti tudi z zunanjimi izvajalci na podlagi sklenjenih 
podjemnih in drugih pogodb civilnega prava. Zunanji izvajalci so izvajali zdravstvene storitve na področju 
specialističnih dejavnosti (dermatologije, ORL, UZ, internistike, ginekologije, ortopedije, psihiatrije, ortodontije, 
logopedije, medicine dela, prometa in športa), v enoti nujne medicinske pomoči (dežurstvo), v dejavnosti 
pediatrije, klinične psihologije in opravljanja mrliških ogledov. 
 
Izobraževanje, specializacije in pripravništvo 
Zaposleni so se izobraževali v skladu  s sprejetim Finančnim načrtom za leto 2021. V letu 2021 smo štipendirali 
4 študentke, in sicer 2 študentki splošne medicine in 2 študentki logopedije in surdopedagogike. Na dan 31. 
12. 2021 smo imeli zaposlenih 15 specializantov iz naslednjih področij: 3 specializantke klinične psihologije, 2 
specializantki pediatrije, 1 specializantko otroške in mladostniške psihiatrije, 3 specializante družinske 
medicine, 1 specializantko iz medicinske biokemije, 1 specializantko otorinolaringologije, 1 specializantko 
psihiatrije, 1 specializanta medicine dela, prometa in športa, 1 specializantko ginekologije in porodništva in 1 
specializanta urgentne medicine – zdravnik iz tujine v prilagoditvenem obdobju. 
V letu 2021 smo z 1 zdravnico dentalne medicine specializantko s področja čeljustne in zobne ortopedije, ter 
1 zdravnico specializantko s področja pediatrije, katerima je bil v času specializacije delodajalec ZD Velenje, 
po opravljenem specialističnem izpitu sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V letu 2021 smo na novo 
zaposlili 1 specializanta medicine dela, prometa in športa, 1 specializantko psihiatrije, 1 specializantko 
ginekologije in porodništva in 1 specializanta urgentne medicine - zdravnik iz tujine v prilagoditvenem obdobju. 
Pripravništvo je v letu 2021 opravljalo 23 pripravnikov, od tega 7 s področja  fizioterapije, 3 s področja 
psihologije, 2 s področja delovne terapije, 1 s področja socialnega dela, 1 laboratorijski tehnik in 9 s področja 
zdravstvene nege.  
Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 
Z zunanjimi izvajalci izvajamo dejavnost varovanja objektov, fizično varovanje Centra za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), odvoz gotovine, storitve varstva pri delu, varstva 
osebnih podatkov, pravne službe in službe kakovosti. Dejavnost čiščenja, pranja, vzdrževanja in sterilizacijo 
izvajamo z lastnimi zaposlenimi, kar v številkah predstavlja naslednje število zaposlenih: čiščenje 19, pranje 
5, šivanje 1, vzdrževanje 4, sterilizacija 2. 
 
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021 
 
V letu 2021 smo izvedli investicijska vlaganja v višini 1.087.707 €. Investicijska vlaganja smo izvedli z lastnimi 
amortizacijskimi sredstvi v višini 991.394 €, s sredstvi ustanovitelja v višini 89.628 € ter donacijami v višini 
6.685 €. MO Velenje je sofinancirala ureditev prostorov fizioterapije v višini 69.994 €. Občina Šoštanj je 
sofinancirala preureditev prostorov v Zdravstveni postaji Šoštanj v višini 19.634 €.  

POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021 
 
Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 583.783 € in so bili višji za 52,40 % glede na preteklo leto in višji 
za 13,86 % od načrtovanih. V primerjavi s preteklim letom so bili višji stroški za vzdrževanje objektov za 
179.456 €, popravil vozil za 22.438 €, vzdrževanje programske opreme za 9.635 €, servis vozil za 4.427 €, 
popravila računalnikov in komunikacijske opreme za 6.599 €, servis klimatskih naprav za 14.807 € in stroški 
kalibracij tehtnic in merilcev krvnega tlaka za 4.910 €. Nižji so bili stroški kleparskih del na vozilih za 6.393 €, 
stroški popravil zobnih aparatov za 8.673 €, servis in popravila dvigal za 5.436 €, servis in popravila ostalih 
naprav v višini 11.548 € ter stroški popravil zdravstvenih aparatov v višini 9.491€.  
 
RAČUNOVODSKO POROČILO  

SREDSTVA 
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2021 povečala za 39.885 € (nadgradnja zdravstveno 
informacijskega sistema IRIS – naročanje v laboratoriju, nabava dodatnega programa Grad – Skrinja – 
blagajniško poslovanje, dodatne licence za antivirusni program, licence za Eset, Office, Windows) ter 
zmanjšala za popravek vrednosti. Sedanja vrednost znaša 116.190 €.  
 
Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in  dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 
002 in 003) 

Konto Naziv konta 2020 2021 Indeks 
003 Dolgoročne premoženjske pravice AOP 002 915.114 954.999 104,36 
010 Popravek vrednosti AOP 003 811.896 838.809 103,31 



 
 

003-010 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 103.218 116.190 112,57 
 
Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005) 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 ni spremenila. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 
5.691.536 €, sedanja vrednost je 5.104.910 €. 
 
 
Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) 
Konto Naziv konta 2020 2021 Indeks 
040 Oprema 6.178.896 6.542.453 105,88 
041 Drobni inventar 660.103 576.960 87,40 
045 Druga opredmetena osnovna sredstva 7.797 7.797 100,00 
04 Skupaj AOP 006 6.846.796 7.127.210 104,10 
Konto Naziv konta 2020 2021 Indeks 
05 Popravek vrednosti AOP 007 5.793.532 5.403.715 93,27 
04-05 Sedanja vrednost opreme 1.053.264 1.723.495 163,63 

 
Nabavna vrednost opreme se je v letu 2021 povečala za 280.414 € in znaša 7.127.210 €. Popravek vrednosti 
znaša 5.403.715 €, sedanja vrednost je 1.723.495 €.  
V skladu z 91. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije PKP6 v 
Zdravstvenem domu Velenje ni bil opravljen popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 
12. 2020, tako se je popis v letu 2021 opravljal dvakrat, in sicer po stanju na dan 30. 6. 2021 in po stanju na 
dan 31. 12. 2021. V sklopu prvega popisa  je popisna komisija predlagala v odpis iztrošeno, zastarelo in 
neuporabno opremo po nabavni vrednosti 645.976 € in z enakim popravkom vrednosti ter v sklopu drugega 
popisa z nabavno vrednostjo 160.244 € in tudi z enakim popravkom vrednosti.  
 
B)  Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve  
Konti skupine 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013) 
Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2021 znašajo 336,82 €. 
Konti skupine 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 
Na dan 31. 12. 2021 znašajo denarna sredstva na računu pri UJP Žalec 3.439.853,47 €.  
Konti skupine 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 570.651 €, kar predstavlja 2,39 % celotnega prihodka. To so terjatve 
do: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v višini 150.279 €, Generali zavarovalnica 96.889 €, Triglav, 
zdravstvena zavarovalnica 133.079 €, Gorenje 50.243 €, Gorenje IPC 13.580 €, Hisense Gorenje Europe 
13.317,Premogovnik Velenje 24.535 €, HTZ Velenje 13.641 €. Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu 
januarju oz. v začetku februarja 2022. 
Spornih terjatev na dan 31. 12. 2021 ne beležimo. Dvomljive terjatve so na dan 31. 12. 2021 znašale 26.243 €. 
To so terjatve do: Nogometni klub Rudar v višini 12.091 €, Veplas 6.661 €, Fori Products 1.524 €, Veplas 
Media 921 €, Kušer Mont 940 €, Tent Solution 625 €. 
Konti skupine 13 - Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2021 znašajo 3.313 € in se nanašajo na plačilo strokovnega 
izobraževanja. 
Konti skupine 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2021 znašajo 516.271 €. To so 
terjatve do: ZZZS v višini 318.498 €, Ministrstvo za zdravje 180.248 €. Izkazane terjatve zapadejo v plačilo v 
letu 2021. Terjatve do Ministrstva za zdravje se nanašajo na izdane zahtevke za izplačila sredstev po 56. členu 
ZZUOOP. 
Konti skupine 17 - Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
Na dan 31. 12. 2021 znašajo druge kratkoročne terjatve 147.485 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo 
boleznin, invalidnin ter vstopnega DDV-ja. 
 
C) Zaloge 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo stanje zalog materiala v skladišču 45.086 €. Zaloge se nanašajo na: zdravila, 
cepiva in sanitetni material v višini 29.835 €, uniforme in službeno obleko v višini 3.919 €, zobozdravstveni 
material 3.960 €, pisarniški material 4.801 €, čistilni material 339 €, laboratorijski material 212 € ter drugi  
material v višini 2.020 € (baterijski vložki za aparate, polirne ploščice za zobe, itd.). Zavod vrednoti zaloge po 
povprečnih cenah. Zaloge so višje zaradi zagotavljanja dvomesečne zaloge osebne varovalne opreme v okviru 
ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 

 



 
 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  
Konti skupine 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 1.118.684 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za 
mesec december v višini 1.072.329 € ter ostalih stroškov dela v višini 59.355 €. Obveznosti so bile v celoti 
poravnane do 10. januarja 2022.  
Konti skupine 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2021 znašajo 528.631 €. Obveznosti smo poravnavali 
v zakonitem plačilnem roku.  
Konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
Na dan 31. 12 .2021 znašajo druge kratkoročne obveznosti 284.335 € in se nanašajo na obveznosti za dajatve 
od plač delodajalca, odtegljajev zaposlenih in DDV-ja.  
Konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) 
Na postavki se izkazujejo obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov ter obveznosti 
do ZZZS in ZPIZ, ki na dan 31. 12. 2021 znašajo 333.128 € in se nanašajo na obveznosti do: NJIZ, NLZOH, 
SB Celje, MO Velenje, UKC Ljubljana, Onkološki inštitut v Ljubljani, Lekarne Velenje itd.. Obveznost do 
NLZOH znaša 265.861 € in se nanaša na plačilo laboratorijskih storitev - PCR preiskava na koronavirus SARS-
CoV-2 (COVID-19). 
Konti skupine 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
Stanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31. 12. 2021 znaša 0. 
Konti skupine 29 - pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
Stanje na dan 31. 12. 2021 je 16 € in se nanaša na DDV v predračunih. 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Stanje kontov podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije na dan 31. 
12. 2021 znašajo 146.048 €.  
Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti 
V letu 2021 smo odplačali dolgoročni kredit v višini 128.030 €, tako da stanja na kontih skupine 96 na dan 31. 
12. 2021 ne izkazujemo. 
Konti skupine 97 - Druge dolgoročne obveznosti 
Stanje na kontu 971 znaša 0 €. 
Konti podskupine 980 - Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
Stanje na  kontu 980 na dan 31. 12. 2021 znaša 7.123.427 € in zajema sredstva, prejeta v upravljanje od MO 
Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki v višini 7.064.061 € ter sredstva EU, prejeta ob vzpostavitvi 
centra za krepitev zdravja v višini 59.366 €. Stanje z občinami je usklajeno v skladu s pravilnikom o načinu in 
rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu. 
 
Stanje oziroma sprememba konta 985/986 
Stanje oziroma sprememba Znesek v € 
Stanje na dan 31. 12. 2020 -208.416 € 
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021            2.328.578 € 
Stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31. 12 .2021 2.120.162 € 

 
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2021 v višini 2.120.162 € se nanaša na presežek odhodkov 
nad prihodki iz preteklih let v višini 208.416 € ter na presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega leta 2021 v 
višini 2.328.578 €.  

ANALIZA PRIHODKOV  
Zavod evidentira prihodke in odhodke v skladu z zakonskimi določili po načelu poslovnega dogodka in po 
načelu denarnega toka. Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so znašali 23.881.139 € in so bili za 24,75 % 
višji glede na dosežen prihodek preteklega leta in za 5,08 % višji od načrtovanih prihodkov. 
 
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) so se povečali za 30,61 % glede na preteklo leto 
in bili za 7,01 % višji od načrtovanih. Delež prihodkov iz OZZ je znašal 66,40 % realiziranih celotnih prihodkov. 
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2021 zajemajo prihodke po pogodbi z ZZZS v višini 
12.438.675 € in prihodke v okviru Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da 
obvezno zdravstveno zavarovanje krije bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje ukrepov za 
preprečevanje njihovega širjenja in so v letu 2021 nastali v sklopu preprečevanja in zdravljenja bolezni Covid-
19. Prihodki iz OZZ iz naslova Covid-19 so v letu 2021 znašali  3.427.012 € in so vključevali prihodke iz 



 
 

testiranja na okužbo Covid-19, prihodke iz naslova cepljenj proti gripi ter zdravljenja obolelih s Covidom-19 in 
cepljenja proti Covid-19. Prihodki iz OZZ po pogodbi z ZZZS so se glede na leto 2020 povečali za 8,5 %, v 
primerjavi s finančnim planom za leto 2021 so višji za 4,26 %. Na rast teh prihodkov je vplivala višja realizacija 
glavarinskih količnikov v splošnih ambulantah in otroško šolskem dispanzerju. Indeks doseganja glavarinskih 
količnikov je znašal 96,11 % in je bil višji v primerjavi s preteklim letom za 1,42 %. Višja je bila tudi realizacija 
glavarinskih količnikov v ginekoloških ambulantah. V primerjavi s preteklim letom  je bil indeks višji za 7,97 %. 
Na rast prihodkov je vplival tudi dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 2,47 %.  
 
Analiza prihodkov v € 

 
Prihodki 

 
Realizacija 

2020 

 
RFN 2021 

 
Realizacija 

2021 

 
Indeks   
R21/RF

N 

 
Indeks 
21/20 

 
Delež 
v % 

Iz obveznega 
zavarovanja 12.147.545 14.826.566 15.865.687 107,01 130,61 66,44 

Iz naslova pripravnikov, 
sekundarijev in 
specializacij 

411.592 414.727 466.026 112,37 113,23 1,95 

Iz dodatnega 
prostovoljnega 
zavarovanja in socialno 
ogro. 

2.422.553 2.896.318 2.930.756 101,19 120,98 12,27 

Iz doplačil do polne cene 
nadstandardnih storitev, 
od samoplačnikov, od 
ostalih plačnikov  in 
konvencij 

1.172.355 1.560.148 1.513.608 97,02 129,11 6,34 

Drugi prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev 2.959.679 2.905.758 2.999.175 103,21 101,33 12,56 

Finančni prihodki 336 12500 11.961 95,69 3563,39 0,05 
Prihodki od prodaje 
blaga, materiala, drugi 
prihodki in 
prevrednotovalni prihodki 

28.424 110.000 93.925 85,39 330,44 0,39 

Skupaj  19.142.484 22.726.017 23.881.139 105,08 124,75 100,00 
 
Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bili glede na preteklo leto višji za 20,98 % in so 
dosegli 101,19 % načrtovanih prihodkov PZZ. Delež prihodkov iz PZZ je znašal 12,27 %. Višje prihodke, glede 
na predhodno leto, pripisujemo predvsem razmeram, ki so vladale v letu 2020, t. j. prekinitvi izvajanja 
preventivnih zdravstvenih storitev v drugi polovici marca ter aprila in maja 2020.  
Prihodki iz naslova doplačil do polne cene, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov 
in  konvencij so bili višji za 29,11 % glede na preteklo leto in za 2,98 % nižji glede na finančni načrt.  Višji 
prihodki Glede na leto 2020 so višji prihodki predvsem iz naslova prihodkov od samoplačniških storitev, med 
katerimi prevladujejo prihodki od samoplačniškega testiranja na koronavirus SARS- CoV-2 za fizične osebe in 
podjetja. 
Pod postavko drugi prihodki od prodaja proizvodov in storitev v letu 2021 izkazujemo prihodke iz sredstev 
javnih financ – Covid v katerih so zajeta prejeta sredstva v sklopu interventnih ukrepov za omilitev posledic 
epidemije, to so: prihodki po  56. členu ZZUOOP v višini 284.512 €, prihodki po 123. členu ZIUOPDVE v višini 
2.298.041 €, prihodki po 87. člen ZIUPOPDVE v višini 15.507 €, sredstva po 13. členu ZIUPDV v višini 15.270 
€ ter sredstva po 125. členu ZIUOPDVE v višini 15.472 €.                        
Pod postavko drugi prihodki od prodaja proizvodov in storitev evidentiramo tudi prihodke iz zadržanih 
prispevkov, prihodke od najemnin, donacijskih sredstev za izobraževanje, subvencije štipendij  preko RASR, 
izterjane terjatve preteklih let ter prihodke iz projektov MZ. V okviru dveh pridobljenih projektov Ministrstva za 
zdravje, »Cool kids« - program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike in Neverjetna leta – 
trening starševstva, beležimo prihodke v višini 11.203 €. V letu 2021 med drugimi prihodki beležimo tudi 
sredstva pridobljena skozi pravdni postopek zoper ZZZS v višini 59.060,12 €. 
Finančne prihodke beležimo v višini 11.961 € in zajemajo zamudne obresti v sklopu pravdnega zahtevka 
zoper ZZZS.  
Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 16.556 € in so nastali z odprodajo starih avtomobilov ter 
prejetih odškodnin od Zavarovalnice Triglav. 
 



 
 

ANALIZA ODHODKOV 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so znašali 21.521.860 € in so bili za 17,26 % višji glede na preteklo leto 
ter za 1,33 % nižji  od načrtovanih. 
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2021 znašali 5.789.736 € in so bili za 35,95 % višji od doseženih 
v letu 2021 ter za 3,63 % nižji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 26,90 %. Stroški 
materiala (konto 460) so znašali 1.941.954 € in so bili višji za 40,26 % glede na predhodno leto in višji za 
1,48 % od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 9,02 %. Višji stroški so predvsem iz 
naslova povečane porabe razkužil, varovalnih mask, rokavic, zaščitnih plaščev ter druge osebne varovalne 
opreme. Stroški nezdravstvenega materiala so višji glede na preteklo leto, predvsem zaradi ukrepov za 
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 
 
Analiza odhodkov v € 
 
Odhodki 

 
Realizacija 

2020 

 
RFN 
2021 

 
Realizacija 

2021 

 
Indeks   

R21/RFN 

 
Indeks 
21/20 

 
Delež 
v % 

Stroški blaga, materiala in 
storitev 4.258.731 6.007.568 5.789.736 96,37 135,95 26,90 

Stroški dela 13.467.541 15.113.000 15.034.054 99,48 111,63 69,85 
Amortizacija 590.542 639.300 628.999 98,39 106,51 2,92 
Finančni odhodki 2.106 1.800 1.140 63,33 54,13 0,01 
Drugi stroški, stroški 
prodanih zalog, drugi 
odhodki in prevrednotovalni 
poslovni odhodki 

34.661 50.835 67.931 133,63 195,99 0,32 

Skupaj  18.353.581 21.812.503 21.521.860 98,67 117,26 100 
 
Stroški storitev (konto 461) so znašali 3.847.782 € in so bili za 33,87 % višji glede na leto 2020 in za 6,01 % 
nižji glede na načrtovane. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 17,88 %. Glavni delež višjih stroškov 
storitev predstavljajo stroški laboratorijskih storitev, ki se nanašajo na laboratorijsko storitev - PCR preiskava 
na koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) in znašajo 968.478 €. Ostale zdravstvene storitve zajemajo 
zobotehnične storitve,  storitve izvajanje dežurstva z zunanjimi izvajalci ter sklenjene pogodbe z Ortodontijo 
Malinger in Bolnišnico Topolšica za izvajanje programa ortodontije in centra za duševno zdravje odraslih. 
Stroški ostalih zdravstvenih storitev znašajo 985.753 € in so v primerjavi  s preteklim letom višji za 93,31 % ter 
za 13,81 % višji od planiranih. Glede na preteklo leto so stroški strokovnih izobraževanj višji za 102,03 % 
oziroma za 47.522 €. Na postavki ostale nezdravstvene storitve se beležijo stroški podjemnih pogodb, ki so 
znašali 646.852 €  in so bili nižji za 3,06 % glede na preteklo leto oziroma za 20.390 €. 
 
Izvajalci zdravstvenih 
storitev Vrste zdravstvenih storitev Strošek                                    

v letu 2021 
Število 

izvajalcev 

Lastni zaposleni 

zobozdravstvene nadstandardne storitve, 
nagrade zaposlenih v ambulantah družinske 
medicine in otroško šolskih dispanzerjev za 
preseganje 1.895 glavarinskih količnikov, 
storitve medicine dela 

244.948 112 

Zunanji izvajalci 

dežurstvo, pediatrija, ginekologija, klinična 
psihologija, dermatologija, internistika, UZ, ORL, 
storitve okulista, logopeda, ortodontije, slikanje 
zob, DVO, mrliški pregledi 

756.545 44 

 
V postavki stroški dela se izkazujejo plače in nadomestila plač, prispevki za socialno varnost delavcev ter 
drugi stroški dela (regres za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, prevozi na delo in iz dela, stroški malic). Stroški 
dela so v letu 2021 znašali 15.034.054 € in so bili za 11,63 % višji glede na preteklo leto oziroma za 1.566.509 
€ ter za 0,52 % oziroma za 78.946 € nižji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih se je v primerjavi s 
preteklim letom znižal iz 73,38 % na 69,85 %. Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom zvišali skupaj 
za 1.566.509 €, in sicer zaradi uresničitve Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva 
in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 181/21), na podlagi katerega sta bila sprejeta 
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneks h Kolektivni 
pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki sta bila objavljena Uradnem listu RS, št. 181/21 dne 19. 11. 2021, 
zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede, novih zaposlitev ter izplačanih dodatkov v 
skladu z interventnimi zakoni povezanih z epidemijo. Glede na preteklo leto so bili stroški dodatnega 



 
 

pokojninskega zavarovanja višji za 10.368 €, stroški za povračilo stroškov prehrane za 32.531 €, stroški 
prevoza na delo/z dela za 24.433 €, stroški regresa za LD za 53.516 €, stroški odpravnin za 17.062 €, stroški 
za solidarnostno pomoč za 1.968 € in stroški jubilejnih nagrad za 1.092 €. Povprečna bruto plača je znašala 
2.750,12 € na mesec in se je povečala  v primerjavi s preteklim letom za   
5,83 %. V preteklem letu je bilo izplačano 954,81 € regresa za letni dopust na delavca. Povprečno število 
zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 je znašalo 369 zaposlenih in se je povečalo glede na preteklo 
leto za 25.  
Stroški amortizacije so v letu 2021 znašali 765.936 €. Delež amortizacije, ki je zajet med odhodki (AOP879) 
znaša 628.999 € in je bil v letu 2021 za 6,51 % višji od doseženega v letu 2020 in za 1,61 % nižji od 
načrtovanega. Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 
123.328 € (podskupina 980), del amortizacije v breme sredstev prejetih iz EU znaša 12.254 € (podskupina 
980), del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.364 € (podskupina 922). Delež amortizacije 
v celotnih odhodkih znaša 2,92 %. Priznana amortizacija v ceni storitev je znašala 817.079 €. 
Ostali drugi stroški so bili v letu 2021 obračunani v višini 67.931 € in so za 195,99 % višji glede na preteklo 
leto. Stroški se nanašajo na izdatke za varstvo človekovega okolja v višini 5.776 €, stroški štipendij so znašali 
8.800 €, članarine Združenju zavodov 9.691 € ter drugi stroški 12.870 €.  
Finančni odhodki so znašali 1.140 € in se nanašajo na plačilo obresti za najeti dolgoročni kredit. 
Drugi odhodki so znašali 2.286 € in so nastali zaradi plačila denarnih kazni ob finančnih nadzorih po pogodbi 
ZZZS v višini 2.260 € ter ostali odhodki v višini 26 €. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 28.418 € in so nastali zaradi prenosa terjatev na dvomljive  
terjatve ter prodaje osnovnih sredstev. 

ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki je v višini 
2.359.279 €.  Davek od dohodka pravnih oseb je 30.701 €. Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka 
znaša 2.328.758 €. Doseženi poslovni izid je za 1.549.902 € višji od doseženega v preteklem letu ter za 
1.427.515 € višji od načrtovanega.  
Dosežen poslovni izid je rezultat širitve pridobljenih programov ZZZS, realizacije povečanih prihodkov iz 
naslova glavarine, prihodkov iz PZZ pri preseženih programih, dodatnih prihodkov iz naslova preprečevanja 
in zdravljenja bolezni Covid, nižje obračunane amortizacije od priznane v ceni storitev, pri čemer se razlika 
odraža v rezultatu in nižjih stroških podjemnih pogodb. 

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so zajeti vsi prejemki in izdatki, ki so bili 
vplačani in izplačani oziroma vsi poslovni dogodki pri katerih je nastal denarni tok v obdobju od 1. januarja do 
31. decembra 2021. Podatki v tem izkazu niso primerljivi s podatki iz Izkaza prihodki in odhodki določenih 
uporabnikov, ki so sestavljeni po načelu nastanka poslovnega dogodka in prav tako niso primerljivi s stanjem 
na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2021. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.401.763 €. 

Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
Stanja ne izkazujemo. 

Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.  
V obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2021 izkazujemo zadolževanje 
v letu 2021 v višini 0 € (AOP 550). Odplačilo dolga (AOP 561) je znašalo 128.030 € in se nanaša na odplačilo 
dolgoročnega kredita. Na dan 31. 12. 2021 je stanje neporavnanega dolgoročnega kredita 0 €. 

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali 
Navodilo Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo 
in tržno dejavnost. 
Pri razmejevanju prihodkov smo upoštevali kot sodilo vir prihodka. Tržni delež prihodov v celotnih prihodkih je 
znašal 6,40 % in se je znižal, glede na preteklo leto, ko je znašal 6,93 %, za 7,65 %. Načrtovani tržni delež je 
znašal 6 %.  
Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: prihodki od prodaje 
nadstandardnih zdravstvenih storitev v zobozdravstvu, zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa, 
samoplačniška cepljenja in cepljenja delovnih organizacij, samoplačniška testiranja na koronavirus SARS-
CoV-2, laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki – zasebniki, samoplačniška plačila in doplačila, ki jih 



 
 

plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem, fotokopiranje za paciente in razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo 
naročnika. Finančne in prevrednotovalne prihodke smo razmejili glede na vir financiranja. Pri razmejitvi 
celotnih odhodkov smo upoštevali 6,40 % tržni delež, ki je bil ugotovljen glede na vir prihodkov.  
 
 
Razmejitev prihodkov in odhodkov v € 

Vrsta dejavnosti 
Leto 2020 Leto 2021 

Prihodki Odhodki Poslovni 
izid Prihodki Odhodki Poslovni 

izid 
Javna služba 18.007.189 17.274.833 732.356 22.395.619 20.211.937 2.183.682 
Tržna dejavnost 1.135.295 1.088.974 46.321 1.485.520 1.340.624 144.896 
Skupaj zavod 19.142.484 18.363.807 778.677 23.881.139 21.552.561 2.328.578 

 
Pri izvajanju javne službe je bil dosežen presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.183.682 €. Pri izvajanju 
tržne dejavnosti je bi ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 144.896 €. Za leto 2021 je bilo 
obračunano 14.910,16 € (bruto bruto) za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu, kar znaša 18,66 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje 
blaga in storitev na trgu v letu 2021. 

POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu iz leta 2020 v višini 778.677 €, se je v 
skladu s sklepom št. 48/2021 v celotni višini namenil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih 
let. 
 
PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA  ZA  LETO 2021  
Zavod je zaključil poslovno leto 2021 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.328.578,37 €. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021 v višini 2.328.578,37 €, se 
nameni za: 
− pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v znesku 208.416,13 € 
− investicijska vlaganja v opremo in nepremičnine v znesku 600.000,00 € 
− pokrivanje stroškov specializacij v znesku 600.000,00 €. 

 
Del presežka prihodkov nad odhodki v znesku 920.162,24 € ostane nerazporejen. 
 
IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV ( v nadaljevanju : presežek) na podlagi ZIPRS 1819  
 
Presežek prihodkov nad odhodki izračunan na podlagi 77. člena ZIPRS 1819 je negativen. 
 
 
 
 
 
 
Vodja finančne, računovodske, kadrovske        Direktor zavoda: 
službe in kontrolinga:        mag. Janko Šteharnik, l.r. 
Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon., l.r. 
                         
                        



POROČILO O DELU RKS OZ VELENJE V LETU 2021 
 
 
Poslanstvo Rdečega križa Slovenije 
 
Leto 2021 je bilo tako kakor leto pred tem zaznamovano s  Covid 19. V prirejenih razmerah so dela  
potekala v skladu z navodili RKS in NIJZ in kljub temu, da so bila naša vrata za stranke zaprta, smo bili 
dosegljivi preko telefona in elektronske pošte.  
 
Tudi lani je Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju RKS) s svojimi prostovoljci iz 916 Krajevnih organizacij v 
sklopu 56 območnih združenj poskušal omiliti stisko številnih brezposelnih oseb, posameznikov in družin, 
ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v socialni stiski ali celo revščini.  
 
Naše RKS OZ Velenje tako sestavlja 23 Krajevnih organizacij Rdečega križa in sicer : 
KO RK Bele vode, Cirkovce, Desni breg, Gaberke, Gorenje, Konovo, Levi breg vzhod, Lokovica, Paka, 
Pesje, Plešivec, Ravne, Stara vas, Staro Velenje, Šentilj, Škale, Šmartno ob Paki, Šmartno Velenje, 
Šoštanj, Topolšica, Vinska gora, Zavodnje in  Skorno-Florjan. Ter trije aktivi RK v podjetjih: Aktiv RK 
Premogovnika Velenje,  Aktiv RK Gorenje d.d., Aktiv RK TEŠ. 
 
V preteklem letu v večini KO RK  članarine niso pobirali, vendar so bili naši prostovoljci kljub temu aktivni 
in še kako vključeni v aktivnosti v zvezi s koronavirusom. 
 
 
I.  JAVNA POOBLASTILA 
 
Izvajanje javnih pooblastil je eden izmed stebrov za stabilno delovanje Rdečega križa in vsebuje 
aktivnosti na področjih, po katerih je organizacija uveljavljena in priznana na nacionalni ravni. V okviru 
javnih pooblastil deluje RKS kot »prvi pomočnik« Vlade RS na področjih krvodajalstva, prve pomoči, 
darovanja organov, poizvedovanja o pogrešanih osebah in pomoči v naravnih nesrečah ter izvaja 
nacionalno pomembne programe posebnega pomena. Aktivnosti so določene z zakonom, zagotavljanje 
sredstev za izvajanje programov pa temelji na javnem financiranju. 

 
 

1. KRVODAJALSTVO 
 
V letu 2021 smo izvedli  16 rednih krvodajalskih akcij. Odvzemi krvi so zaradi koronavirusa potekali 
pod posebnimi pogoji o čemer smo krvodajalce ob vabljenju tudi obveščali. Krvodajalstvo je tudi v 
lanskem letu potekalo z vabilom krvodajalcem preko SMS sporočil, kjer smo krvodajalce povabili na 
krvodajalsko akcijo na način, da so poklicali na številke objavljene v sporočilu. Tam so opravili uvodno 
anketo o zdravstvenem stanju in dobili termin za udeležbo na krvodajalski akciji. Zaradi preprečevanja 
širjenja virusa, varovanja zdravja zaposlenih in drugih oseb, krvi niso jemali brez predhodnega naročila. 
Sama krvodajalska akcija je potekala v prirejenih razmerah, tako so pred vstopom na akcijo izmerili 
telesno temperaturo in izpolnili zdravstveni vprašalnik. Malice so bile v obliki »lunch paketa ». 
 
Kot v preteklih letih smo tudi v preteklem letu krvodajalske akcije  izvajali za potrebe Zavoda za 
transfuzijsko medicino Ljubljana in za transfuzijske oddelke Bolnišnic Celje, Slovenj Gradec in Maribor.   
Kljub težkim pogojem za izvedbo akcije smo zabeležili 2504 odvzeme. 
 
2. DAROVANJE ORGANOV 

 
Kot pooblaščen podpisnik pri pridobivanju organov in tkiv v projektu »Darovalec« smo v lanskem letu za 
posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditev v našem  RKS OZ  vpisali 2 darovalca. 
 
 
3. PRVA POMOČ in DRUGE AKTIVNOSTI OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH 

 
PRVA POMOČ 
 
Na področju prve pomoči je vse potekalo v skladu z navodili ki smo jih prejeli od RKS in NIJZ. V mesecu 
januarju tečajev nismo izvajali, v februarju pa smo pričeli z izvajanjem tečajev prve pomoči, s tem, da so 
bili tečaji prilagojeni. Kar pomeni, da so potekali v manjših skupinah, z upoštevanjem vseh navodil in 



priporočil NIJZ. Tečajniki in predavatelji so skrbeli za redno razkuževanje, medsebojno razdaljo in redno 
zračenje prostorov.  
 
V letu 2021 smo izvedli 40 tečajev  in  izpitov za voznike, na katerih je izpite uspešno opravilo 439 
kandidatov. Izvedli smo tudi 40  tečajev za zaposlene, ki se jih je udeležilo 506 kandidatov.  
 
Na OŠ KDK v Šoštanju  smo v mesecu juniju izvedli 5 urno delavnico Prve pomoči za 8. razrede. 
 
V Pesju je naš bolničar v juniju predstavil TPO in uporabo defibrilatorja tamkajšnjim mladim tabornikom. 
 
 
PREVERJANJE EKIP PP 

Odpadlo je tako regijsko preverjanja ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa za odrasle kot tudi 
regijsko preverjanje OŠ ekip PP. 

 
NARAVNE IN DRUGE NESREČE 
 
V letu 2021 večjih nesreč ni bilo. Smo pa z  našimi bolničarji pomagali v COVID bolnici Celje pri oskrbi 
bolnikov. 
 
 
4. POIZVEDOVALNA DEJAVNOST 

 
Na področju poizvedovanja nismo imeli vlog za poizvedovanje in nobenega izstavljanja potrdil o statusu 
begunca. 
 
 
 
II.  SPLOŠNO HUMANITARNI PROGRAMI 
 
 
1. SOCIALNA DEJAVNOST  

 
Tudi v preteklem letu je bila socialna dejavnost ena izmed najpomembnejših dejavnosti, preko katere smo 
izvajali aktivnosti konkretne pomoči ljudem, ki so se znašli v stiski. Imeli  smo 6 delitev prehranskih 
artiklov, seveda na prilagojen način. Redni uporabniki so po prejemu pisnega obvestila na naročen termin 
prišli dvignit artikle. Pri tem smo strogo upoštevali predpise NIJZ. Torej nošenje mask tako pri 
uporabnikih, kot pri naših prostovoljcih, razkuževanje  in brezkontaktno predajo artiklov.  
 
 
A)  ZBIRANJE, SKLADIŠČENJE IN DELITEV MATERIALNE POMOČI 
 
 
Skladišče z oblačili in obutvijo  
 
Od razglasitve epidemije dalje oblačil in obutve nismo zbirali in razdeljevali. Izjema so bili tisti 
posamezniki, ki so se na nas obrnili s prošnjo za pomoč v oblačilih za otroke, ki smo jih z željenim 
oskrbeli. 
 
Pomoč v hrani – prehrambeni paketi in pralni prašek 
 
Skupno smo v letu 2021 v šestih delitvah  razdelili 2863 paketov TUŠ s pralnim praškom in 
higienskimi dodatki (35.617,60 kg). Sredstva za nabavo prehrambenih artiklov so za dve delitvi 
prispevale vse tri občine iz občinskih proračunov. Ostali paketi so bili pridobljeni iz strani RKS (FIHO in 
Akcija Lepo je deliti).  Vrednost razdeljene pomoči je znašala 63.322,55  EUR. 
 
Hrana iz Ukrepa dobave hrane iz Sklada EU in Reacta za najbolj ogrožene 
 



V letu 2021 je pomoč prejelo 1246 oseb, ki sodijo v kriterij socialno ogroženih. Podatke smo pridobili 
preko CSD, od Občin, od patronažne službe ali od aktivistov iz terena. Prejeli so jo torej  vsi tisti 
uporabniki, ki že prejemajo pomoč, ki se financira iz občinskih proračunov.  
Razdeljevali smo moko, testenine, riž, olje, paradižnikove pelate, konzerviran fižol in mleko.  
V okviru Sklada smo razdelili   26.196,10  kg hrane v vrednosti  26.502,10  EUR. 
 
Finančno materialna pomoč 
 
Finančno materialno pomoč so nudile posamezne KO RK in sicer za nabavo ortopedskih pripomočkov, 
plačilo stroškov zdravljenja, plačila položnic, plačilo kurjave, pomoč ob različnih nesrečah,… Za tovrstno 
pomoč je bilo porabljenih    3.408,20 EUR. 
 
 
B)  RANLJIVE SKUPINE 
 
 
Pomoč šolarjem iz socialno ranljivih družin 
 
Pomoč ob pričetku šolskega leta je namenjena družinam s šoloobveznimi otroci in 
nizkimi dohodki. Tako smo ob pričetku šolskega leta 140 otrokom  predali bone v vrednosti   7.000,00  
EUR. 
 
Letovanje otrok in starostnikov 
 
Letovanja socialno ogroženih otrok izvaja RKS v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa 
Slovenije na Debelem rtiču. To je oblika tedenskega brezplačnega letovanja, ki socialno ogroženim 
otrokom  omogoča brezskrbne počitnice in oddih, marsikateremu izmed njih pa tudi edino možnost 
oddiha na morju. Letovanje smo omogočili  28 otrokom in 7 starostnikom, ki smo jih izbrali s pomočjo 
naših krajevnih odborov.  
 
Skupna vrednost letovanj je znašala 10.263,00   EUR. 
 
Psihosocialna pomoč 
 
Psihosocialna pomoč je pomoč ljudem, ki so v stiski in se zaradi materialne ogroženosti obračajo na nas 
po pomoč. Tako so poleg materialne pomoči v obliki prehrane, praška in oblačil,… deležni tudi pomoči v 
obliki svetovanja  in pomoči pri izpolnjevanju različnih vlog, pisanju prošenj,… Namen teh aktivnosti je  
večja kakovost življenja in preprečevanje njihove socialne izključenosti. 
Izvaja se tako v naših prostorih (pisarna, skladišče)  in preko naših Krajevnih organizacij. 
 
Nudena pomoč v obliki prehrambenih artiklov, šolskih potrebščin, letovanj in pomoči pri plačilu 
raznih stroškov je bila tako nudena 1394 osebam.  
 
 
C)  SKRB ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA STAREJŠIH 
 
Program je obsežen in obsega dejavnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju in s pomočjo krajevnih organizacij 
in predanih prostovoljcev. Programi so namenjeni starim, bolnim, osamljenim in invalidnim osebam. 
Najpomembnejše dejavnosti v tem sklopu so: 
− organizacija srečanj starejših, 
− obiskovanje starejših, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, 
− postaje RK, 
− sosedska pomoč – pomoč na domu, 
− ustanavljanje skupin starejših ljudi za samopomoč, 
− zdraviliško letovanje starejših. 

 
Žal v letu 2021 večine teh programov nismo mogli izpeljati. 
 
V letu 2021  smo imeli: 
* organizirani  2. srečanji starejših,  ki se ju je  udeležilo  142 starejših oseb,  
* opravljenih 2918 obiskov ob Novem letu, kjer so naši prostovoljci obiskali starejše in  
   jih obdarovali. 



   Za darila v obliki manjših pozornosti je bilo namenjenih  16.134,16 EUR 
* zdravstvenovzgojna predavanja se niso izvajala 
* brezplačnega zdraviliškega letovanja na Debelem rtiču se je udeležilo 7 starejših.  
   Vrednost letovanja je znašala  2.628,00  EUR. 
 
 
2. PREVENTIVNA  IN  ZDRAVSTVENA  DEJAVNOST  
 
Postaje RK na katerih se izvajajo različne preventivne in zdravstvene dejavnosti so se izvajale v šestih 
KORK in sicer v obliki meritev tlaka, holesterola in krvnega sladkorja. Udeležilo se jih je 161 ose, katerim 
je bilo opravljeno 434 meritev. 
 
Zaradi omejitve druženj ni delovala delavnica »telovadba za zdravje«.  Odpadel je tudi tradicionalen 
majski pohod za prostovoljce. 
 
 
3. DELO Z MLADIMI 
 
Aktivnosti (Predstavitev RK in prostovoljstva), ki jih izvajamo redno vsako leto za učence prve triade OŠ v 
lanskem letu nismo izvedli. 
 
Na OŠ KDK v Šoštanju  smo v mesecu juniju izvedli 5 urno delavnico Prve pomoči za 8. razrede. 
 
 
SKUPNA OCENJENA VREDNOST POMOČI V LETU 2021 
 
SOCIALA  
       * PAKETI TUŠ Z DODATKI 63.322,55 
       * HRANA SKLAD in React 26.502,10 
       * LETOVANJA OTROK  - 28 otrok 7.635,00 
       * LETOVANJA STAREJŠIH – 7 oseb 2.628,00 
       * KORK FINANČNA POMOČ 3.408,20 
       * ŠOLSKE POTREBŠČINE 7.000,00 
SOCIALA SKUPAJ 110.495,85 
  
PROGRAMI RKS  
      * KORK OBISKI 7.734,16 
      * SREČANJA STAREJŠIH – samo dva - 
         namesto tega obiski ob novem letu 8.400,00 
PROGRAMI SKUPAJ 16.134,16 
  
SKUPAJ VREDNOST 126.630,01 
 
 
4.  DELO KRAJEVNIH ORGANIZACIJ  
 
Krajevne organizacije Rdečega križa s svojo mrežo aktivistov – prostovoljcev opravljajo potrebne naloge 
in zadolžitve za nemoteno delo organizacije. 
 
 
Celoletni programi, ki  jih izvajajo  KO RK so: 
 
− priprava seznamov za razdeljevanje hrane socialno ogroženim 
− obiskovanje starejših in obolelih po domovih in v domovih za starejše 
− organizacija in izvedba srečanj starejših 
− sosedska pomoč ostarelim, bolnim, invalidnim 
− psihosocialna pomoč ogroženim 



− organizacija in pomoč pri izvedbi krvodajalskih akcij 
− organizacija zdravstvenovzgojnih predavanja 
− izvajanje meritev krvnega tlaka, sladkorja, holesterola 

 
Žal večine programov, ki jih izvajajo KO RK nismo mogli izvesti. So se pa zato KO RK aktivno vključile v 
aktivnosti, ki smo jih izvajali zaradi koronavirusa. Tako so naši prostovoljci dostavljali redne prehranske 
pakete RKS, dostavljali hrano, higieno in zdravila iz trgovin, izvajali psihosocialno pomoč v obliki 
telefonskih klicev, pomagali v SB Celje, ob Novem letu obiskali in obdarili starejše. 
 
 Pregled aktivnosti v času epidemije: 
SKUPAJ   
prostovoljci 222 
ure prostovoljcev 1038 
Osebe, ki so prejele  pomoč (obiski, hrana, oblačila,….) 2526 
 
 
DRUGE AKTIVNOSTI 
 
Aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, kot so ročno delna delavnica, športna delavnica, 
druženja moških,… se v letu 2021 niso izvajala. 
Odpadli so pohodi, strokovne ekskurzije, jesenski piknik za prostovoljce. 
Aktivno se vključujemo v programe oziroma aktivnosti na našem območju, katerih namen je pomagati 
ljudem, ki so pomoči potrebni (Odbor za pomoč občankam in občanom, Projekt Viški hrane, LAS, Društvo 
prijateljev mladine, Združenje multiple skleroze SAŠA podružnica Velenje, Društvo gluhih in naglušnih 
Velenje, Društvo hiša, …). 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Leto 2021 je bilo v velikem delu okrnjeno, vendar smo veseli da smo uspeli izpeljati vse redne delitve 
prehrane, v delu ko je bilo to omogočeno izpeljati tečaje prve pomoči in nenazadnje obiskati in poskrbeti 
za tiste posameznike in družine, ki sami niso mogli poskrbeti zase. Da smo lahko vse to v takšni meri 
izpeljali je posebna zahvala namenjena županom vseh treh občin in njihovim sodelavcem, ki spremljajo 
naše delo in nas podpirajo tako moralno, kot materialno. Brez njihovega prispevka bi bila naša storitev 
okrnjena.  
Iskrena zahvala gre  medijem, ki spremljajo in objavljajo naše aktivnosti. V največji meri pa gre zahvala 
našim 243 srčnim, pridnim prostovoljcem, ki so v lanskem letu opravili neverjetnih 4764 prostovoljnih ur.  
 
Zato na koncu še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k uresničevanju naših 
nalog in ciljev. 
 
 
 
                             Predsednik RKS OZ Velenje 
                                        Jože Kožar, l.r. 
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Številka: 1220-0006/2022-502 
Datum: 24. 3. 2022 

 
 

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA INVALIDOV  
V MO VELENJE ZA LETO 2021 

 
Zveza delovnih invalidov Slovenije je leta 2004 Mestni občini Velenje (v nadaljevanju MO Velenje) podelila naziv 
Občina po meri invalidov, ki ga ohranja vse do danes. Kot občina po meri invalidov MO Velenje 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. 
 
Strateški dokument MO Velenje za uresničevanje skupne naloge zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja, 
javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov invalidnim osebam smo do zdaj naslovili 
Program za izboljšanje življenja invalidov v MO Velenje, ki je veljal za obdobje 2018-2021.  
 
Naziv občina po meri invalidov ni mogoče uvajati oziroma ohranjati brez usmeritev in ciljev, zato smo v MO 
Velenje v letu 2021 začeli s pripravami za izdelavo nove Strategije razvoja socialnega varstva. Izboljšanje 
življenja invalidov obsega razvojni načrt posebne vrste, ki se lahko odlično dopolnjuje z vsemi ostalimi področji 
socialnega varstva. Želimo na nebirokratski način podpirati želje in potrebe občanov s predlaganimi usmeritvami 
ter aktivnostmi, zato pri pripravi strategije sodeluje več različnih fokusnih skupin z deležniki. Strategija je razvojni 
dokument, ki vključuje aktivno sodelovanje tudi invalidov. MO Velenje bo v politike razvoja najprej vključevala, 
šele nato opredeljevala in sklepala, kajti normativi in standardi so dinamične vrednote, ki jih je potrebno preverjati. 
Dokument bo izdelan predvidoma v jesenskih mesecih leta 2022. 
 
S projektom Občina po meri invalidov želimo doseči naslednje:  
 

 Izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o položaju, pravicah in potrebah invalidov, njihovem 
uveljavljanju kot neodvisnih državljanov in integraciji v vsa dogajanja v občini (konference, okrogle 
mize, info točka, osveščanje otrok v OŠ…). 

 Zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v procese odločanja na občinski ravni, na področjih, ki so 
za invalide pomembni (Aktivi delovnih invalidov). 

 Razvijati podporno okolje, službe, programe, ki omogočajo čim bolj  neodvisno življenje invalidov in 
poudarjanje njihovih sposobnosti (zaposlovanje invalidov, pomoč na domu, izvajanje programov ZD 
Velenje, zaposlitvena rehabilitacija invalidov, socialna vključenost invalidov, brezplačni obiski 
prireditev za invalide…). 

 Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov (ureditev dostopov – 
klančin, označitev parkirnih mest, ureditev dvigal za invalide, namestitve stopniščnih vzpenjalcev, 
bankomati za slepe in slabovidne, Lokalc za invalide…). 

 Ostalo: dodelitev ali zamenjava stanovanj invalidom, brezplačno koriščenje dvoran, sofinanciranje 
programov invalidskim društvom, sofinanciranje javnih del…). 

 
 
 
V spodnjih poglavjih so zajete aktivnosti društev, zavodov in organizacij v MO Velenje, ki so se odzvali povabilu in 
predstavili aktivnosti, ki so jih izvedli v letu 2021. 
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1. OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI 

Spletni servis Pobude občanov je javno dostopna storitev MO Velenje, s katero občankam in občanom 
omogočamo lažjo komunikacijo z upravo in je namenjen njihovem sodelovanju pri urejanju in sooblikovanju 
življenja v mestu in občini. Deluje od leta 2012, dosegljiv je na spletni strani MO Velenje: 
https://pobude.velenje.si/#. Na tej spletni platformi lahko občanke in občani podajo pobudo, pohvalo, pritožbo, 
oziroma upravo opozorijo na morebitne pomanjkljivosti z različnih področij (ceste, parkirišča, javna razsvetljava, 
mestne zelenice, prehodi za pešce ipd.). Spletna aplikacija omogoča, da se s klikom na zemljevid ali vnosom 
želene ulice določi lokacija, na katero se pobuda nanaša. Pri oddaji določiš tip pobude, predmet, vsebino, lahko 
pa se dodajo tudi priponke (fotografije).  
 
Od leta 2012 lahko na spletni strani www.starostiprijazno.si občanke in občani MO Velenje objavijo svoje 
predloge, pripombe, vprašanja. Pobudo lahko vnesejo na spletni strani z namenom, da dobijo nanjo tudi odgovor. 
Spremljajo lahko, komu je bila pobuda posredovana in kakšen je odgovor. Podane pobude so lahko tudi osnova 
za delo ustanov in občinske uprave, saj jih lahko uvrstijo v svoje programe. Največ pripomb in pobud se nanaša 
na grajenost in urejenost okolja in sicer osvetlitev prehodov za pešce, urejenost pločnikov, ureditev dostopov in 
klančin ipd. 
 
Tretjega decembra je mednarodni dan invalidov. Na ta pomemben dan je v letu 2021 župan MO Velenje Peter 
Dermol v Galeriji Velenje sprejel predstavnike invalidskih organizacij, ki delujejo v naši občini. Sprejem je potekal 
v skladu z ukrepi Vlade zaradi epidemije, kar je doprineslo k omejenemu številu gostov. Glasbeni program so 
pripravili učenci Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje. V galeriji so ob 50-letnici postavili razstavo, ki jo je 
na sprejemu predstavila Milena Koren Božiček, kustosinja in muzejska svetnica ter letošnja prejemnica 
Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo. Župan MO Velenje je vsem čestital za praznik in se jim zahvalil za vse, 
kar doprinesejo k boljšemu delovanju lokalne skupnosti. Poudaril je pomembnost pomaganja in sodelovanja med 
seboj ter da si stojimo ob strani.   
 
V Skupini Premogovnik Velenje (v nadaljevanju SPV) že vrsto let deluje tudi Aktiv delovnih invalidov, v katerem 
je bilo v lanskem letu včlanjenih 201 invalidov iz celotne Skupine PV, ki je med najaktivnejšimi aktivi v celotnem 
slovenskem področju. Aktiv delovnih invalidov se povezuje z zunanjimi organizacijami, kot sta Zveza delovnih 
invalidov Slovenije ter Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje, in s sindikatom ter drugimi službami 
v SPV. Z organizacijo izletov skrbi za družbeno aktivno udejstvovanje invalidov ter pomaga socialno 
najranljivejšim članom Aktiva.  
 
Svet za invalide Mestne občine Velenje je na 3. seji, ki je potekala 4. decembra 2018 obravnaval in potrdil 
Predlog Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021. V preteklem 
letu se je sestal enkrat. 
 
Na regionalni televiziji VTV redno poročajo o različnih področjih, med katere spada tudi področje invalidov v 
naši regiji. Njihove aktivnosti so usmerjene k informativnem poročanju o njihovem življenju, navadah, uspehih in 
tudi težavah, s katerimi se spopadajo. O delovanju in življenju invalidov informirajo na tedenski bazi. Poročajo o 
zvezah, društvih in posameznikih, o gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, o para športnikih, itd.  
 
Projekt Evropski teden mobilnosti (v nadaljevanju ETM) je med 16. in 22. septembrom 2021 potekal po vsej 
Sloveniji. Potekal je pod sloganom: »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« V okviru tega projekta je zunanja sodelavka 
projekta ETM za MO Velenje Kaja Flis izvedla v sredo, 15.09.2021 in četrtek, 16. 9. 2021, delavnico za starejše 
občane MO Velenje, na temo ''Zanimive in varne poti našega mesta''. Delavnici sta zajeli cca. 40 različno gibalno 
sposobne starejše občane MO Velenje (negibne ali težje gibajoče na invalidskih vozičkih, težje gibajoče s 
hoduljami, ralatorji ali berglami, ki premagujejo krajše razdalje, nekoliko težje gibajoče z berglami, ki premagujejo 
daljše razdalje, neovirano gibajoče in brez opore, ki premagujejo daljše razdalje, gibalno sposobne, gibalno zelo 
sposobne, ki premagujejo tudi daljše razdalje peš ali s kolesom). Delavnici sta bili dvodelni. V prvem delu je 
potekala vodena debata na temo trajnostne mobilnosti (pojem trajnostna mobilnost, prednosti trajnostne 
mobilnosti, možnosti trajnostne mobilnosti v Velenju, urejenost infrastrukture in pogovor o problematičnih odsekih 
pešpoti v Velenju). Nato je sledil drugi del – terenski del, kjer se je izpeljal voden sprehod po delu mesta Velenje. 
Trasa je bila izpeljana na podlagi sposobnosti udeležencev delavnic. S pomočjo starejših se je natančno določilo, 
kje v mestu je potreba po novih klopeh. Nato so se izbrale štiri najbolj izpostavljene lokacije, na katere so se 
postavile nove klopi. Klopi so primerne za starejše osebe, ker so dovolj visoke in imajo naslonjala. Z to novo 
pridobitvijo se bodo starejši še bolj odločali za pešačenje in kolesarjenje, kajti omogočen jim je počitek ob poti na 

https://pobude.velenje.si/
http://www.starostiprijazno.si/
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klopeh. Zbrale so se tudi vse ostale pripombe in predlogi, ki niso bili vezani na klopi, ki so se analizirali in se bodo 
upoštevali pri prihodnjih ureditvah okolice.  
 

 
 
V okviru Evropskega tedna mobilnosti so predstavniki uprave MO Velenje in predstavniki nekaterih šibkih skupin 
prekolesarili mestne povezave in zraven pregledali tudi pešpoti. Zbrali so se pred mestno hišo, kjer so se razdelili 
v tri skupine. Ena skupina je prevozila okoli 10km, druga 8 km in tretja 9km. Udeleženci so bili župan MO Velenje, 
zaposleni na upravi MO Velenje, predstavniki šol, vrtcev, upokojencev in predstavniki socialno šibkejših skupin. 
Namen pregleda kolesarskih povezav je bil ugotovili, kaj bi bilo potrebno še izboljšati, da bi čim več občank in 
občanov za premagovanje razdalj v mestu pogosteje izbralo kolo. Sproti so se zapisovali predlogi, izboljšave, 
negativna mnenja kot tudi pohvale in pozitivna mnenja. Strokovne službe so nato analizirale vse izpostavljene 
pomanjkljivosti in pogledale, kako bi jih odpraviti in se lotile izvedbe popravkov.  

 
 

2. STROKOVNO-PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI 

Na Upravni enoti Velenje so v letu 2021 v okviru reševanja upravnih zadev izdali 15 odločb za nakup enostavnih 
tehničnih pripomočkov ter izdali 2 odločbi za zahtevnejšo prilagoditev vozila in 1 odločbo za enostavnejšo 
prilagoditev vozila. Tudi v letu 2021 je bilo izvedenih več drugih upravnih nalog, saj je bilo izdanih 94 evropskih 
kartic ugodnosti za invalide in izdanih 36 vrednotnic za plačilo tehničnih pripomočkov. Kljub dejstvu, da je bilo v 
letu 2021 omejeno poslovanje s strankami, je sodelovanje z invalidskimi organizacijami na območju MO Velenje 
vseskozi dobro potekalo. Zakonodaja na področju invalidov se tudi v letu 2021 ni spremenila. Tako Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), kot tudi podzakonski akti, kot so Pravilnik o psih pomočnikih, Pravilnik o 
tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila in Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide, se uporabljajo pri 
reševanju upravnih postopkov. Zaradi sprejetih odlokov zaradi epidemije so na Upravni enoti Velenje vse stranke, 
ki so želele osebno oddati vlogo, predhodno naročali. Za vsa navodila in poizvedbe po telefonu, pa so bili v času 
uradnih ur dosegljivi nemoteno. Predvideno izobraževanje za uslužbence upravnih enot v rehabilitacijskem centru 
SOČA je ravno zaradi preventivnih ukrepov prestavljeno na marec 2022. Kakšnih drugih izobraževanj pa pristojno 
ministrstvo ni izvajalo. 
 
Urad za družbene dejavnosti MO Velenje skrbi za (do)plačevanje oskrbe in bivanja občankam in občanom MO 
Velenje, ki so vključeni v institucionalno varstvo v splošnih, posebnih in varstveno-delovnih centrih po Zakonu o 
socialnem varstvu, v letu 2021 v povprečju 85 občankam in občanom/na mesec, kar je znašalo 531.657 EUR.  
 
Poleg tega je MO Velenje sofinancirala pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma družinske pomočnice 
po Zakonu o socialnem varstvu, v letu 2021 v povprečju 13 upravičenkam in upravičencem, kar je zneslo 109.773 
EUR. Število družinskih pomočnikov upada, saj se jih veliko odloči za osebno asistenco. V letu 2021 je bilo 13 
družinskih pomočnikov, 5 se jih je določilo za osebno asistenco. Trenutno jih je v MO Velenje 8.  
 
V mesecu septembru 2020 so od Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška prejeli pisno odpoved izvajanja 
socialno varstvene storitve pomoči družini na domu od 31. 3. 2021. Zaradi dobrih referenc za opravljanje te 
storitve in izraženega interesa izvajanja, od 1. 4. 2021 dalje socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, 
izvaja javni socialno varstveni zavod DVO Velenje. DVO Velenje to storitev od leta 2011 dalje že izvaja za občino 
Mislinja. Sredstva so bila porabljena za plačilo socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za povprečno 
72 naših občank in občanov/na mesec. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne 
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zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu 
obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na 
domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. V letu 2021 je bilo na mesec opravljeno povprečno število 
efektivnih ur 1.413, število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec 19,85. Povprečna cena na uporabnika je 
bila 3,82 EUR. 
 
V letu 2021 so okoli 100 socialno ogroženim občankam in občanov MO Velenje, preko programa Javna kuhinja, v 
Domu za varstvo odraslih Velenje zagotovili brezplačen topli obrok.  
 
Socialno ogrožene občanke in občani MO Velenje imajo možnost uveljavljanja pravice do enkratne izredne 
denarne pomoči. V preteklem letu je bilo izdanih približno 380 enkratnih izrednih denarnih pomoči za hrano in 
plačilo mesečnih položnic v višini 75.139 EUR.  
 
Odbor za pomoč občankam in občanom MO Velenje je bil ustanovljen v letu 2009 z namenom, da bo 
uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom in družinam v MO Velenje. 
Hkrati z odborom je bila ustanovljena Delovna skupina za ugotavljanje upravičenosti do pomoči s podračuna za 
dobrodelne namene MO Velenje, katere naloga je priprava predlogov za dodelitev pomoči v skladu s Pravilnikom 
o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene MO Velenje. Naloga odbora je, da po 
pregledu predlogov delovne skupine sprejme končno odločitev o tem, kdo je upravičen do sredstev. Odbor se je v 
letu 2021 zaradi finančnih in socialnih stisk občanov sestal osemkrat. Seje so potekale dopisno po elektronski 
pošti. Odbor je obravnaval dvanajst vlog za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. Enajstim 
vlagateljem je bila pomoč odobrena. Sredstva smo namenili tudi trem organizacijam: Medobčinski zvezi prijateljev 
mladine Velenje za letovanje otrok na morju, Ustanovi radio 1 za namen dobrodelne akcije Deželak Junak 2021 
in Rdečemu križu Slovenije, Območnem združenju Velenje za pomoč družini pri nakupu dvigala. V letu 2021 se je 
na podračunu za dobrodelne namene MO Velenje zbralo 30.852,12 EUR. Sredstva v višini 852,12 EUR smo 
prejeli kot donacije fizičnih oseb, sredstva v višini 30.000,00 EUR kot donacijo Mestne občine Velenje. Ob 
zaključku leta je bilo stanje na podračunu za dobrodelne namene 27.601,43 EUR. V letu 2021 je bilo zato 
namenjenih 19.844,98 EUR.  
 
Urad za družbene dejavnosti MO Velenje zagotavlja tudi športno rekreativne programe za odrasle z oviranostmi 
in otroke s posebnimi potrebami iz sredstev javnega razpisa za šport. V preteklem letu so s sredstvi podprli 
program športa za invalide društvom, ki izvajajo naslednje programe: plavanje, šah, nordijsko hojo, rusko 
kegljanje streljanje z zračno puško in pikado. Iz sredstev javnega razpisa za šport je zagotovljeno tudi 
sofinanciranje plavalnega tečaja skupine Delfinčki v Plavalnem klubu Velenje, ki jo sestavljajo otroci s posebnimi 
potrebami. 
 
V MO 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. V letu 2021 so sodelujoči v projektu razdelili 33 ton sadja, zelenjave, pečenega mesa, sendvičev in 
ostalih mesnih izdelkov ter 138.447 kosov kruha, pekovskega peciva, mleka, mlečnih izdelkov in jajc. Skupna 
vrednost razdeljene podarjene hrane je znašala 223.717,75 EUR. V primerjavi z letom prej je bilo v letu 2021 med 
prejemnike razdeljene več hrane. Hrano v Velenju donirajo Mercator Center Velenje, Interspar Šalek, 
Hipermarket Spar Velenjka, Hipermarket Spar Velenje, Hofer Partizanska cesta in Hofer Selo. Prevzem hrane 
poteka vsak dan po obratovalnem času trgovin, tudi med vikendi in prazniki. Krovno projekt koordinira Zveza 
Lions klubov Slovenije, v Velenju pa prevzem hrane organizirajo prostovoljci Lions kluba Velenje, Rotary kluba 
Velenje, Rdečega križa Slovenije OZ 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 
Velenje. Le-ti hrano na osnovi urejenih seznamov razdelijo socialno ogroženim posameznikom in družinam. Ker 
je projekt Donirana hrana med občankami in občani MO Velenje dobro sprejet, ga bodo prostovoljci velenjskih 
organizacij izvajali tudi v prihodnje. 
 
Društvo Sožitje Velenje (Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju) je v letu 
2021 težje izvajalo programe, zaradi ukrepov za omejevanje širjenja epidemije, vendar so vseeno izvajali različne 
aktivnosti. Program za usposabljanje in razbremenitev družin z osebami z motnjami v duševnem razvoju je bil 
organiziran v Moravskih toplicah, od 11.06.2021 do 16.06.2021. Seminarja se je udeležilo 66 članov. V sklopu 
rehabilitacijskih in rekreacijskih programov je bila organizirana hidroterapija v bazenih Zdravilišča Laško, ki je 
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potekala le 2 meseca (4.11; 18.11; 2.12 in 16.12.). Dejavnosti se je udeležilo 11 članov oseb z motnjami v 
duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR), 4 spremljevalci in 1 prostovoljka. Povprečna udeležba je bila 11 
članov/srečanje. Organizirana je bila terapija s konji, ki je nov program, ki so ga izvajali v novembru in decembru. 
Programa so se udeležili 4 člani društva (OMDR). Sodelovali so tudi s Plavalnim klubom Velenje, kjer je bilo v 
skupino »Delfinčki« vključenih 16 članov društva s statusom OMDR. Poleg rednih, 3x tedenskih,  treningov, ki so 
potekali skozi celo leto, so se plavalci udeležili državnega prvenstva v plavanju Specialne olimpijade Slovenije v 
Mariboru. V sklopu posebnih socialnih programov je Društvo Sožitje organiziralo: 

- Obiske družin na domu, katerih OMDR niso vključene v nobeno obliko varstva ali izobraževanja. Obiskali 
so 15 družin in jim izročili priložnostna darila. 

- Izlet v Ljubljano, z obiskom ZOO, dne 29.3.2021. Izleta se je udeležilo 15 članov društva. 
- Ogled praznično okrašenega Mozirskega gaja, dne 15.12.2021. Izleta v Mozirje se je udeležilo 38 članov 

društva. 
- V mesecu decembru so članom društva - OMDR izročili tradicionalna novoletna darila na društveni stojnici 

v nakupovalnem centru Velenjka. 
 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je samostojna, neprofitna invalidska organizacija s statusom 
društva, ki deluje v javnem interesu ter si prizadeva za enakopraven položaj in pravice gluhih, naglušnih, 
gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom. Društvo je za člane na nek način njihov drugi dom. Omogoča jim 
razvijanje pozitivne identitete, ustvarjanje specifične kulture gluhih, uporabo svojega jezika, svoje socialno okolje 
in lažjo integracijo. Gluhota je nevidna invalidnost, saj jo okolica zazna šele ob komunikaciji s posameznikom, ki je 
zelo otežena. Komunikacijske ovire, nezmožnost interakcije z okoljem zaradi okvare in popolne izgube sluha so 
vzrok različnih oblik socialne izključenosti. Osebe z okvaro sluha so zato pogosto izrinjene iz družbenega 
dogajanja, socialni stiki pa so osiromašeni. To pri njih povzroča osamljenost, občutke izolacije in nagibanje k 
umiku v svoj svet – v svet tišine. Temeljni cilj združevanja oseb z okvaro sluha je ustvarjanje možnosti za 
enakopravno in čim bolj popolno vključevanje v življenjsko, delovno okolje in družabno življenje ter posredovanje 
pravilnih in pravočasnih informacij s področja zakonodaje, izobraževanja, pravic in dolžnosti. Zaradi epidemije so 
delo društva prilagodili nastali situaciji. Trudili so se, da so svoje delo kolikor se je dalo opravljali nemoteno in, da 
člani niso preveč čutili vpliva epidemije. V letu 2021 so izvajali štiri posebne socialne programe, v okviru katerih so 
izvedli številne aktivnosti, to so Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti 
gluhih, naglušnih in gluhoslepih, Informativna dejavnost, Kultura gluhih in Rekreacija in šport.  
 
Namen programa Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih, 
naglušnih in gluhoslepih je usposabljanje oseb z okvaro sluha za aktivno, samostojno življenje in delo ter preko 
informiranja o novostih in zanimivostih iz vseh življenjskih področij, seznanjanja z novimi besedami, kretnjami, 
izboljšati pismenost in razumevanje in nudenje osebne asistence in psihosocialno pomoč. Zaradi pojava 
epidemije v spomladanskem času, so pri članih opazili pojav duševnih stisk in težav, ki so bile posledice 
osamljenosti, pomanjkanja pravih informacij in nove situacije, v kateri smo se znašli prav vsi. Pripravili so kratke 
filme s pozitivno vsebino, ki so jih podnaslovili in opremili s tolmačem. Ko srečanja niso bila dovoljena, so ohranjali 
stike preko družabnih omrežij, video klicev, sms sporočil, elektronske pošte in telefona. Uporabnikom, njihovim 
družinam in svojcem so pomagali reševati težave in jih redno obveščali o vseh novostih in pomembnih 
informacijah. Ko je bilo možno, so nekatere člane tudi obiskali na njihovih domovih. Zaradi ukrepa nošenja 
zaščitnih mask so osebe z okvaro sluha bile v še dodatno diskriminatornem položaju. Svojim članom so nudili 
spremstvo in pomoč pri urejanju zadev in pri premagovanju komunikacijskih ovir. Tedenska družabna srečanja in 
srečanja naglušne skupine za samopomoč so potekala, ko je bilo to možno. Poudarek so dali na nudenje 
individualne, osebne pomoči. Vsa predavanja, delavnice in družabna srečanja so v drugi polovici leta bila 
izvedena v naravi oziroma v najeti večji dvorani.  S tem so bili povezani tudi dodatni nepredvideni stroški. Veliko 
pozornosti so namenili skrbi za zdravje ter za dobro psihofizično počutje. Tako so se veliko gibali na prostem. 
Člani samopomočne skupine, ki so uporabniki polževega vsadka, Kohlearji, so se srečali dvakrat. Seznanjali in 
osveščali so starše in svojce o problematiki gluhote, naglušnosti, gluhoslepote, polževem vsadku. Aktivnosti so 
bile tolmačene v slovenski znakovni jezik. V sklopu tega so izvajali različne dogodke, kot so delavnica peke 
krofov, osebna pomoč, objava filmčkov s pozitivno vsebino in vsebino za osebno rast, ogled Mozirskega gaja, 
strokovna ekskurzija, kuharska delavnica, predstavitev audio BM, srečanje društev na Rogli, družabno srečanje s 
piknikom, predavanje o TP, pohod po Logarski, udeležitev na Mednarodnem dnevu gluhih v Ljubljani, predavanje 
Odpusti jezo in zamere, predavanje na temo polževega vsadka, ogled božične bajke v Mozirju, začetni tečaj SJZ.  
 
Namen programa Informativna dejavnost je osebam z okvaro sluha omogočiti dostopnost do ažurnih informacij v 
njim razumljivem znakovnem jeziku in z uporabo ustreznih tehničnih pripomočkov. V okviru te dejavnosti so 
navezovali stike in sodelovali z različnimi institucijami in lokalno skupnostjo. Člane so obveščali o dejavnostih 
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društva in njihovih pravicah preko obvestil na oglasni deski v društvu, pošte, elektronske pošte, sms sporočil, 
družabnega omrežja Facebook, spletne strani društva, javnih medijev (lokalna televizija), preko časopisnih 
člankov v lokalnem časopisu Naš čas, Savinjske novice in revije Iz sveta tišine, na sestankih in na predavanjih. 
Program je zajemal tudi sodelovanje pri oblikovanju prispevkov za časopis Iz sveta tišine. Sodelovali so pri 
različnih sejah, volilnih komisijah, gostovanje v oddaji na radiu Zeleni val in radiu Celje, predstavitev društva na 
stojnici na Rečici, sodelovali so na Pikinem festivalu in obisku županov.  
 
Kultura gluhih se kaže z močno identiteto oseb z okvaro sluha. Je oblika izražanja kulturne identitete z uporabo 
znakovnega jezika in se usmerja v gledališče, ples, filmsko in foto ustvarjalnost. Kultura je področje, kjer se lahko 
osebe z okvaro sluha udejstvujejo, popestrijo dogajanje in pokažejo svoje izrazne sposobnosti. Druženje s sebi 
enakimi, pridobivanje informacij in izmenjava izkušenj so za osebe z okvaro sluha izrednega pomena, saj so 
sproščeni in se počutijo upoštevane. Zaradi komunikacijskih ovir gluhe in naglušne osebe ne morejo sodelovati z 
ostalimi amaterskimi gledališkimi skupinami in se vključevati v druge aktivnosti s področja kulture. Program je 
obsegal vključevanje v kulturne aktivnosti, pripravo gledaliških predstav, deklamacij, obeleževanje pomembnih 
kulturnih in ostalih dogodkov, razne ustvarjalne delavnice in predavanja. Program je zajemal tudi kulturne in 
strokovne ekskurzije po Sloveniji. V sklopu kulture gluhih so izvajali različne aktivnosti, kot so delavnica gline, 
slikarska delavnica, otvoritev razstave na Rečici, delavnica izdelave punčk iz sivke, ikeban, voščilnic, obdaritev 
otrok in udeležba na Mednarodnem dnevu gluhih v Ljubljani.  
 
Rekreacija in šport sta ena izmed glavnih oblik preživljanja družabnega življenja oseb z okvaro sluha v prostem 
času. Sta edino področje, kjer lahko gluhi, naglušni, gluhoslepi in osebe s polževim vsadkom skoraj enakovredno 
merijo svoje moči s slišečimi vrstniki. Program je zajemal različne športne panoge, krepitev psihofizične kondicije, 
sodelovanje članov na državnih prvenstvih in prijateljskih srečanjih (tradicionalni ribolov), meddruštvena 
tekmovanja. Veliko pozornosti namenjajo rekreaciji in druženju v naravi zato so organizirali več pohodov. Potekala 
je tudi skupinska vodena vadba. Preko vseh teh aktivnosti je uporabnikom bilo omogočeno medsebojno druženje 
s sebi enakimi. Program je zajemal različne aktivnosti, kot so on line vadba, udeležba članov na državnem 
prvenstvu v veleslalomu invalidov, kjer je Vršnik Martin dosegel 1. mesto. Udeležili so se tudi ribiškega 
tekmovanja v Mariboru, kjer so ekipno dosegli 2. mesto, posamezno pa je Hribar Viktor dosegel 1. mesto. 
Udeležili so se tudi ostalih ribiških turnirjev, na državnem prvenstvu v ribolovu so ekipno dosegli 3. mesto. 
Udeležili so se tudi državnega prvenstva v futsalu in državnega prvenstva invalidov v namiznem tenisu. 
Organizirali so pohod ob Savinji, redne pohode okrog jezera in pohod po okolici Velenja. Imeli so tudi rekreacijo v 
Mozirju in vadbo za zdravo hrbtenico.  
 
Festival Velenje je v letu 2021 v za izboljšanje življenja invalidov in oseb s posebnimi potrebami v Mestni občini 
Velenje omogočil sodelovanje z Univerzo za III. življenjsko obdobje Velenje, Ljudsko univerzo Velenje, Centrom 
za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Varstveno delovnim centrom Saša, Domom za varstvo 
odraslih Velenje ter drugimi društvi pri različnih kulturnih dogodkih. Motorično oviranim osebam so omogočili 
dostop do vseh dvoran in blagajne za nakup vstopnic s pomočjo dvigala in klančin, poleg tega so motorično 
oviranim osebam na invalidskih vozičkih ali na vozilih za invalide omogočili brezplačen vstop na prireditve v 
organizaciji Festivala Velenje (tudi Pikin festival). V okviru Pikinega festivala so izvedli program za gluhe in 
naglušne – predstavitev knjige Žiga špaget gre v svet z znakovnim jezikom v sodelovanju z Društvom gluhih in 
naglušnih Velenje. Na vseh prireditvah, ki so bile ozvočene v veliki in mali dvorani Doma kulture Velenje, so 
omogočili slušno zanko za naglušne osebe. Za slepe in slabovidne je postavljena informacijska tabla na objektu 
Doma kulture Velenje. V avli (garderobi) velike dvorane Doma kulture Velenje je na voljo defibrilator in s tem je 
povezano tudi redno izobraževanje zaposlenih za rokovanje z njim. Za CVIU (Center za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje) in VDC Saša (Varstveno delovni center SAŠA regije) so omogočili možnost brezplačnega 
najema stojnice na sejmih, ki so bili organizirani s strani Festivala Velenje (Praznični sejem, Pomladni sejem). 
Izvajali so prilagojeno vodenje za osebe s posebnimi potrebami v Galeriji Velenje in pomagali invalidnim osebam 
pri obisku Galerije Velenje. Ponujajo tudi možnost izvedbe prilagojenih delavnic v Galeriji Velenje za otroke iz 
CVIU v sklopu ponudbe kulturne vzgoje. V Galeriji Velenje izvajajo tudi program z naslovom Začutimo umetnost. 
Program je namenjen obiskovalcem s posebnimi potrebami in obsega voden ogled aktualne razstave in 
ustvarjalno delavnico.  
 
Muzej Velenje je za izboljšanje življenja invalidov v MO Velenje pri postavitvi nove stalne razstave Fran Korun 
Koželjski upošteval priporočeno višino postavljenih panojev in vitrin, kontraste, primerne pisave in osvetljavo ter 
druga priporočila za omogočanje dostopnosti kulturne dediščine ljudem z omejitvami. To upoštevajo tudi pri 
drugih razstavah. Razstava Fran Korun Koželjski je dopolnjena tudi s predmeti, ki so namenjeni tipanju. 
Zaposlujejo osem invalidov, 2 sta redno zaposlena, 4 so vključeni v programe javnega dela, 2 sta vključena v 
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program socialne vključenosti v sodelovanju z Zavodom Ruj. Od leta 2017 zagotavljajo tudi prost vstop za 
invalide in njihove spremljevalce, ko se je Muzej Velenje pridružil projektu Evropska kartica ugodnosti za invalide. 
S to pridružitvijo vsem skupinam invalidom (razen skupinam delovnih invalidov) in njihovim spremljevalcem ob 
predložitvi Evropske kartice ugodnosti za invalide omogočajo brezplačen ogled muzejskih in galerijskih razstav. 
Po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi možnostmi nudijo tudi asistenco pri ogledu. Po predhodni najavi nudijo 
tudi vodenje v znakovnem jeziku in omogočajo prilagojena vodenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju. 
Vodnik po muzeju je tudi v Braillovi pisavi. Slepim in slabovidnim so na voljo muzejski predmeti oz. replike 
muzejskih predmetov, namenjeni tipanju (afriška masa in stolček, mastodontova kost in zob, sončna ura, ščit, 
samokolnica, kip Josipa Broza Tita, tipni tloris, ki prikazuje razvoj Velenja, tipni tloris arhitekturnega razvoja 
Velenjskega gradu). Pri vhodih v grajsko stavbo in v vse stalne postavitve Muzeja Velenja na Velenjskem gradu 
so nameščeni napisi v slabovidnim prilagojeni pisani in v brajlici. Izvajajo tudi predstavitve muzejskih razstav s 
kratkimi filmi, opremljenimi z zvokom in s podnapisi. Prenovili so spletno stran, da je le ta prilagojena za slepe in 
slabovidne. Imajo postavljene premične klančine za premagovanje arhitekturnih ovir. Muzej usnjarstva na 
Slovenskem v Šoštanju je v celoti dostopen za invalide na invalidskih vozičkih, prav tako je v celoti dostopna za 
invalide tudi Hiša mineralov. Spominski center 1991 je za invalide na invalidskih vozičkih dostopen po 
predhodnem dogovoru. V dva razstavna prostora so namestili nove ograje za lažji dostop. Zaposleni so tudi 
redno udeleženi na izobraževanjih in usposabljanjih za delo z obiskovalci z omejitvami.  
 
Dom za varstvo odraslih svojim stanovalcem in invalidom omogoča čim bolj neodvisno življenje in poudarjajo 
nove sposobnosti in utrjevanje le teh. Svoje aktivnosti so v letu 2021 ves čas prilagajali glede na epidemiološke 
ukrepe. Aktivnosti, ki jih v Domu za varstvo odraslih Velenje izvajajo vsakodnevno, so namenjene izboljšanju 
kvalitete življenja njihovih uporabnikov in invalidov. Z naslednjimi naštetimi aktivnostmi so invalidom, ki prebivajo 
v njihovem domu, izboljšali kvaliteto življenja in popestrili dneve: 

 Ureditev okolice doma vključno s klančino za invalide. 
 V sodelovanju z MO Velenje in Društvom za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS so 

omogočili druženja in sprehode težje pokretnim stanovalcem in invalidom. 
 Nadaljevanje projekta Hoja v okviru fizioterapije. 
 Omogočanje stanovalcem oglede predstav in razstav izven doma, v kolikor so to dopuščali epidemiološki 

ukrepi. 
 Sprehod do Starega Velenja in ogled. 
 Invalidom prilagojene športne igre (odbojka z balonom, kegljanje). 
 Sodelovanje in povezovanje z MO Velenje, ZD Velenje in Medobčinskim društvom invalidov Šaleška 

dolina in osveščanje uporabnikov z njihovimi pravicami. 
 Delovanje demenci prijazne točke. 
 Organizacija, priprava in izvedba tematskih prireditev. 
 Delovanje Prijateljskih skupin in koordinacija prostovoljstva, ki je namenjena premagovanju osamljenosti 

uporabnikov in invalidov in s tem izboljšanje kvalitete posameznikovega življenja. 
 Organizacija kulturnih in zabavnih prireditev v domu z zunanjimi gosti za invalide, ki se le teh izven doma 

ne morejo udeležiti. 
 Aktivna udeležba stanovalcev v projektu Evropski teden mobilnosti (delavnica in sprehod). 
 Sodelovanje v projektu Sprehod za spomin, ki ga vsako leto organizira združenje Alzheimer Slovenija. 
 Pomoč stanovalcem pri uveljavljanju pravic po Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (v letu 

2021 so 45 stanovalcem urejali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo). 
 Izvajanje storitve varovanja na daljavo v oskrbovanih stanovanjih, kamor sodijo tudi redna mesečna 

srečanja z najemniki oskrbovanih stanovanj in redni telefonski kontakti.  
 

V Društvu gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Konovo – Društvo Invalid Konovo je delo z uporabniki 
potekalo skupinsko ali individualno po letnem planu in urniku za leto 2021 in odvisno od želj in potreb 
uporabnikov. Prostovoljci vse svoje delo evidentirajo v dnevnike za vsako tromesečje. Prostovoljci so v letu 2021 
opravili 5152 ur prostovoljnega dela. Pri delu so se prilagajali ukrepom epidemije z uporabo telefonov in stikom do 
vrat, intenzivno so izvajali dejavnosti ob milejših ukrepih.  
 

 Kljub omejitvam so opravili v programu šport in rekreacija 477 ur vadbe in tekmovanj v pikadu, streljanju z 
zračno puško in kegljanju s kroglo na vrvici.  

 Izvedbo programa usposabljanje ortopedsko gibalno oviranih invalidov za samostojno življenje so 
prilagodili pandemiji, nordijsko hojo so izvajali v manjših skupinah z upoštevanjem ukrepov. 
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Fizioterapevtske vaje uporabniki izvajajo na lastnih domovih s pomočjo video prikaza vaj vodje 
programov. V programu je sodelovalo 49 uporabnikov pod nadzorom 5 izvajalcev v 700 urah.  

 Izvajanje programa pomoč invalid invalidu so prilagodili ukrepom zaradi epidemije, veliko stikov je bilo 
preko telefona. Prostovoljci uporabnikom prinašajo toplino, nasvete, dobro voljo, druženje, pogovor, 
skromna darila, prav tako jim pomagajo pri delu, nudijo jim pomoč pri gospodinjstvu, domačih opravil, 
pomoč pri urejanju grobov, pomoč pri ohranjanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Z 
uporabniki se odpravijo v trgovino po nakupih, na sprehode, po zdravila v lekarne, nudijo jim pomoč pri 
plačilu položnic, spremstvo na kopanje v termah, na fizioterapije, v laboratorij. Izvajajo prevoze k frizerju, 
k zdravniku, v bolnišnice, v trgovine, na pokopališča itd. Program je izvajalo 15 prostovoljcev preko 
celega leta pri 166 članih - uporabnikih, opravili so 1200 obiskov in pri tem opravili 2068 ur. Ob koncu leta 
so obdarili 110 najstarejših invalidov in 4 najmlajše člane invalide, katerim so nakupili nekaj potrebnih 
oblačil za prosti čas. Za invalidne osebe je ohranjanje delovnih sposobnostih izrednega pomena.  

 Program usposabljanje za aktivno življenje – ustvarjalne delavnice so izvajali po planu dejavnosti večji del 
na domovih uporabnikov po nadzorom vodje programa. Izdelke, ki so jih udeleženci izdelali, so razstavili 
na razstavah v lokalni skupnosti KS, v celoletnih predstavitvah v Zlatem kotičku Mercator centra Velenje, 
srečanju »Živimo z naravo« v Padovi. Program vodi 6 prostovoljcev, dejavnosti se je udeleževalo 96 
uporabnikov v 382 urah. 

 Namen gibanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov je čim več invalidov 
seznaniti s prednostmi, ki jih prinaša gibanje v vodi pri zmanjšanju bolečin in jih spodbuditi za redno 
vadbo gibanja in terapevtskih vaj pod strokovnim vodstvom za to usposobljenim terapevtom. Ker jim je bil 
zaradi epidemije onemogočen vstop v terme Topolšica, so program izvedli s kopalnimi avtobusi v 
Biotermah Mala Nedelja. Program so izvajali 4 prostovoljci vaditelji plavanja za 174 uporabnikov – čas 
izvajanja je 32 ur.  

 Člani društva so pod zelo ugodnimi pogoji koristili sedemdnevno rehabilitacijo v termah Lendava. V letu 
2021 je to ugodnost koristilo 54 članov društva invalid Konovo. Prostovoljec porabi za izvedbo programa 
186 ur.  

 V društvu so izvajali tudi humanitarno dejavnost, projekt »Donirana hrana«, ki deluje pod okriljem MO 
Velenje, in razdeljevali živila, ki so jih na osnovi pogodbe pridobili od banke hrane Slovenije – SIBAHE. 
Prostovoljci invalidi so prevzeli na zbirnem mestu živila dvakrat na teden in v skladiščih Sibahe, pripravili 
so ustrezne pakete in jih razdelili pomoči potrebnim občanom Mestne občine Velenje . V programu 
sodeluje 8 prostovoljcev, živila so razdelili med 82 krajani v 1970 urah.  
 

Vse programe in dejavnosti na področju športa, sociale, zdravstvenega varstva in humanitarne dejavnosti v 
društvu je v letu 2021 izvajalo 39 prostovoljcev invalidov članov Društva Invalid. V svoje zadovoljstvo kot 
načrtovalcev dejavnosti ugotavljajo na osnovi odziva uporabnikov invalidov in ostalih krajanov MO Velenje da so 
vsebine programov in dejavnosti društva Invalid Konovo padle na plodna tla, kar dokazuje udeležba, sodelovanje 
in končno število prostovoljnih brezplačnih ur, ki jih opravijo prostovoljci za soseda, prijatelja, invalida, ki si želijo 
takšnih oblik pozornosti in aktivnosti. S prilagojenimi programi so dosegli, da je vsak invalid, član društva in tudi 
mnogo nečlanov deležen naših dejavnosti ali se jih udeležuje po letnem planu oz. urniku. 

 
V Centru za socialno delo Savinjsko–Šaleška, Enota Velenje, njihovi zaposleni, v okviru svojih pristojnosti, 
delujejo tudi na področju varstva oseb s posebnimi potrebami  in v okviru zakonskih možnosti pomagajo pri 
uveljavljanju pravic s področja zaščite in varstva oseb, ki imajo različne oblike oviranosti. S 1.1.2019 je stopil v 
veljavo Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljevanju ZSVI), ki je nadomestil 
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTPO). Osebe, ki so pridobile pravice po 
ZDVDTPO, vse pravice ohranijo. Novi ZSVI je razširil krog upravičencev. Status invalida po ZSVI pridobijo 
polnoletne osebe z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju; z avtističnim motnjami, ki imajo 
tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za 
preživljanje; gluhoslepi z najmanj 50 odstotno izgubo sluha po Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo 
slepote in slabovidnosti; z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in najtežje gibalno ovirane osebe, ki 
se zaradi invalidnosti ne morejo same vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti. Pogoj za pridobitev 
statusa invalida je, da je invalidnost nastala pred polnoletnostjo ali v primeru, če se oseba šola, najpozneje do 
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dopolnjenega 26. leta starosti. Izjema so osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro, osebe z 
avtističnimi motnjami in gluhoslepe osebe, pri katerih invalidnost lahko nastane tudi pozneje, vendar pred prvo 
zaposlitvijo oziroma, če iz naslova zavarovanja ne pridobijo nobenih pravic. Poleg navedenega je pogoj za 
pridobitev statusa invalida, da je oseba državljan RS ali tujec s stalnim prebivališčem ali dovoljenjem za 
prebivanje v R Sloveniji (3. člen ZSVI). Vlogo za pridobitev statusa invalida lahko vloži pri centru za socialno delo, 
ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče invalida, upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 
Vlogi priloži zadnjo odločbo o usmerjanju, ki jo je izdal organ, pristojen za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami, odločbo centra za socialno delo o priznani pravici do dodatka za nego otroka ali mnenje invalidske 
komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 
 
Če je iz odločbe ali mnenja nedvomno razvidno, da oseba izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, center za socialno 

delo izda odločbo o priznanju statusa invalida po tem zakonu (4. člen ZSVI). 
 

Peti člen ZSVI določa, da ima invalid pravico do nadomestila za invalidnost za pokrivanje osnovnih življenjskih 
stroškov, ki mu omogoča enakovredno življenje in prebivanje v skupnosti. Ne glede na premoženjsko stanje 
upravičenca do nadomestila je višina nadomestila enaka seštevku denarno socialne pomoči in varstvenega 
dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, ki velja za edino odraslo osebo v družini. Če invalid 
sklene delovno razmerje, se mu nadomestilo izplačuje v višini razlike med plačo in zneskom neto minimalne 
plače. Ko invalidu delovno razmerje iz kakršnega koli razloga preneha, ima znova pravico do nadomestila v 
polnem znesku. Trenutna višina  nadomestila znaša 591,20 EUR. Predvidoma s 30. junijem 2022 stopijo v 
veljavo še določila ZSVI o socialnem vključevanju invalidov v skupnost. Gre za storitve, ki jih bodo zagotavljali 
izvajalci storitev socialnega vključevanja v skupnosti z namenom enakovrednega in enakopravnega sobivanja 
invalidov in neinvalidih oseb v skupnosti. 
 
Pravica do družinskega pomočnika je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu in je namenjena osebam, ki so 
polnoletne, s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju 
vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. To 
je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne 
osebe (oče ali mati, sin ali hči, brat ali sestra, stric ali teta, stari oče ali stara mama). Družinski pomočnik mora 
zapustiti trg dela ali se odjaviti iz evidence brezposelnih oseb ali pa je v delovnem razmerju s krajšim delovnim 
časom do polnega delovnega časa pri delodajalcu. S 1.1.2021 je breme financiranja pravic družinskega 
pomočnika prevzela država. Spremembe na področju družinskega pomočnika obeta tudi sprejeti Zakon o 
dolgotrajni oskrbi, vendar le-te še niso dorečene. V letu 2021 je bilo v evidenci centra 8 oseb iz MO Velenje, ki 
imajo pravico do izbire družinskega pomočnika. Pravico do izbere družinskega pomočnika ima invalidna oseba: 

 za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po 
predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek,  

 ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, od 1.1.2019 dalje po 
Zakonu o socialnem vključevanju invalidov in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih 
potreb ali 

 za katero komisija za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko 
motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali 
težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.  

Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati 
sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi 
neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Pri izvajanju osebne asistence mora imeti uporabnik 
nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske 
okoliščine, pogoje ter želje. Pravica do osebne asistence se uveljavlja z vlogo na krajevno pristojnem centru za 
socialno delo. Dvočlanska strokovna komisija na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem izdela mnenje o 
številu ur in vsebini osebne asistence. Vlagatelj lahko na vlogi zahteva, da je en član strokovne komisije 
predstavnik uporabnikov. Na podlagi mnenja strokovne komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do 
osebne asistence. Upravičenec do osebne asistence izbere enega izmed izvajalcev osebne asistence, ki so 
vpisani v register izvajalcev osebne asistence pri MDDSZ ter z njimi opredelili izvedbeni načrt osebne asistence. 
Oktobra 2021 je bila sprejeta novela Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS 172/21), kar je bil poskus 
izboljšanja izvajanja osebne asistence in odpravljanja anomalij. Sprejeta novela zakona izvajanje osebne 
asistence omejuje le na humanitarne organizacije in invalidske organizacije ter zavode in društva, ki delujejo v 
javnem interesu na področju invalidskega ali socialnega varstva. Status izvajalca osebne asistence ne bodo mogli 
več pridobiti samostojni podjetniki posamezniki, osebno asistenco pa bosta lahko izvajala največ dva družinska 
člana uporabnika. Z novelo zakona se ureja tudi nadomeščanje zaposlenih osebnih asistentov, uvaja se 
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profesionalizacija strokovne komisije za oceno upravičenosti do osebne asistence v okviru Inštituta Republike 
Slovenije za socialno varstvo ter ureja usposabljanje osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne 
asistence. Nenazadnje, se natančneje opredeljuje tudi razmerje med storitvami osebne asistence in drugimi 
storitvami. V letu 2021 je epidemija še naprej vplivala na njihovo delo, kar se je odražalo kot zelo oteženo delo na 
terenu, težave pri delu strokovnih komisij ipd. V evidenci je v letu 2021 bilo 56 občanov MO Velenje, ki imajo 
priznano pravico do osebne asistence. Do osebne asistence je lahko upravičena oseba, ki: 

 zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko 
življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev, 

 je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, 

 je stara od 18 do 65 let (če je oseba uveljavljala pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom 
starosti, je upravičena do osebne asistence tudi po tem ko dopolni 65 let), 

 živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe, 
 potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko. 

 
Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki potrebuje izmed storitev 
osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu. Pravica do komunikacijskega dodatka se uveljavlja 
z vlogo na centru za socialno delo, kjer ima oseba stalno oz. začasno prebivališče. Vlagatelj se lahko odloči za 
uveljavljanje osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali za denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in 
postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, določenega v zakonu, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Ta znaša trenutno 150 EUR mesečno. O pravici odloči center za socialno delo z odločbo. 
V letu 2021 je bilo v evidenci centra 45 oseb iz MO Velenje, ki imajo pravico do komunikacijskega dodatka. 
 
Pravica gluhih oseb do tolmačenja je opredeljena v Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list 
RS, št. 96/02, v nadaljevanju: ZUSZJ), ki določa pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah 
ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v 
življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družabnega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi 
možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha. Osebe, ki želijo uveljavljati zgoraj naštete pravice, morajo na 
centru za socialno delo podati vlogo. Center nato na podlagi mnenja strokovne komisije izda odločbo, gluhi osebi 
pa se izda izkaznica in vavčerji za plačilo tolmačev. 1 vavčer  je vreden 1 ure tolmačenja. Gluhi osebi po zakonu 
pripada 30 vavčerjev na leto oziroma 100 vavčerjev na leto, če ima oseba status dijaka ali študenta. Upravičenec 
po tem zakonu lahko uveljavlja pravico do tehničnih pripomočkov pri upravni enoti. V letu 2021 je  pristojno 
ministrstvo končno imenovalo nadomestnega člana – zdravnika – v strokovni komisiji za to področje. Prejšnji član 
– zdravnik  je  leta 2019 odpovedal sodelovanje, tako komisija ni delovala skoraj dve leti, posledično tudi vloge 
niso mogle biti rešene. V letu 2020 je bilo v evidenci 20 občanov MO Velenje, ki imajo priznane pravice po 
ZUSZJ. 
 
S 1.7.2019 so pridobili pri  CSD Savinjsko-Šaleška koordinatorja invalidskega varstva. To je strokovni delavec 
CSD, na katerega se lahko obrnejo ljudje s vprašanji o pravicah in obveznostih na podlagi predpisov s področja 
invalidskega in socialnega varstva, predvsem pa s vprašanji glede uveljavljanja pravice do osebne asistence in 
komunikacijskega dodatka. Koordinatorka invalidskega varstva pri CSD Savinjsko-Šaleška vodi postopke za 
uveljavljanje pravice do osebne asistence, do komunikacijskega dodatka, spremlja izvajanje osebne asistence, 
preverja izvajanje osebne asistence pri uporabniku in pri izvajalcu osebne asistence. Pokriva vse tri enote CSD 
Savinjsko-Šaleška: Mozirje, Velenje in Žalec. 
 
Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Izpostava Velenje v letu 2021 niso izvedli posebnih 
aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami. Zaradi znanih epidemioloških razmer so poslovali za vse stranke na 
način, da so osebno sprejemali stranke na izpostavi le po predhodnem naročilu in v omejenem številu. 
Poslovanje je bilo prilagojeno strankam tako, da je bilo možno vse zahtevke oddati preko spletne strani zavoda 
brez digitalnega potrdila, preko e-pošte ali v fizični obliki. Za telefonske informacije imajo urejen enotni klicni 
center s telefonskimi številkami po področjih, kjer lahko stranke dobijo informacije vsak dan, v poslovnem času 
zavoda. Njihova spletna stran je redno posodobljena, pregledna in prilagojena enostavni uporabi za vse skupine 
strank. Poslovnih prostorov niso posodabljali, dostopni in prilagojeni so tudi osebam s posebnimi potrebami.  
 
V Zavodu za turizem Šaleške doline nadaljujejo s postopnim razvojem dostopnega turizma, ki omogoča ljudem 
z raznimi omejitvami neodvisno in dostojanstveno uporabo turističnih storitev in produktov. Dostopni turizem 
zajema gibalno in senzorno ovirane osebe, osebe z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, tiste, ki potujejo z otroki 
v otroških vozičkih, starostnike ter osebe, ki jim je turizem težje dostopen, iz drugih zdravstvenih razlogov 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4810
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(diabetes, alergije, itd). Njihova redna naloga je informiranje občank in občanov ter turistk in turistov o dostopnosti 
turističnih znamenitosti v Velenju. V Turistično informacijskem centru Velenje omogočajo uporabo lupe za 
slabovidne. Med rednimi nalogami je prodaja spominkov, ki jih izdelujejo osebe z različnimi omejitvami Varstveno-
delovnega centra SAŠA – enota Ježek Velenje, spominke Inštituta Integra in invalidskega podjetja HTZ. Vila 
Bianca, kjer domuje Zavod za turizem Šaleške doline, je dostopna gibalno oviranim osebam. S parkirnimi prostori 
za invalide, dvigalom in prilagojenimi sanitarijami, omogočajo enakovredno spoznavanje vile. Naglušni lahko 
dogodke, prireditve in poroke v Dvorani Bianca spremljajo s pomočjo indukcijske zanke. Po predhodni najavi 
goste pozdravijo v znakovnem jeziku. Izvajajo tudi senzorična in prilagojena lokalna turistična vodenja. Ker je 
Velenje dostopno vsakomur so na Zavodu za turizem Šaleške doline lani nadgradili spletno stran visitsaleska.si in 
vzpostavili nov modul Mesto po meri vseh. Na povezavi: https://www.visitsaleska.si/sl/uporabne-
povezave/#gibalno-ovirani lahko osebe z raznimi omejitvami pobrskajo za prilagojeno ponudbo in dostopu v 
mestu.  
 
Združenje multiple skleroze Slovenije je bilo ustavljeno pred 45 leti v Kočevju, z namenom, da združuje in 
pomaga vsem obolelim z multiplo sklerozo. Savinjsko šaleška podružnica pokriva 10 občin, Velenje, Šoštanj, 
Šmartno ob Paki, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Luče, Nazarje, Gornji Grad, Solčava, Rečica ob Savinji. Podružnica 
savinjsko šaleške regije izvaja rehabilitacijski program, ki je namenjen predvsem pridobivanju in ohranjanju 
psihofizičnih sposobnosti posameznika v trajanju 14 ali 19 dni (glede na stanje člana). Izvajajo program 
ohranjanje zdravja, ki traja 7 dni. 15 dni traja program skupinsko ohranjanje zdravja za težke invalide v Centru MS 
v Ankaranu. Prispevek 200 EUR plačajo posamezniki za 24 urno oskrbo in nego, terapije in kopanje po programu 
ter prehrano in prevoz.  
Izvajajo tudi program poverjeništva. Poverjeniki obiskujejo člane, imajo z njimi telefonske stike, nudijo jim pomoč 
pri urejanju uradnih zadev. Socialno šibkim članom, katerih dohodek ne presega 480 EUR, nudijo pomoč preko 
socialne komisije Združenja in sicer z enkratno denarno pomočjo in pomočjo pri arhitektonskih ovirah. Pomagajo 
jim s prehrambnimi paketi Območne enote Rdečega križa Velenje in jim tudi nudijo prevoz na rehabilitacijo. V 
veliko pomoč jim je osebna asistenca, saj imajo v podružnici kar nekaj nepokretnih in delno pokretnih članov in 
članic. Po pogodbi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izvajalec Združenje multiple 
skleroze Slovenije. Izvajajo tudi nov program skupine za samopomoč, ki so ga člani lepo sprejeli. Le tega je 
predstavila socialna delavka pri ZMSS gospa Saša Mežek. Vodja skupine je Anka Urbašek. Naredili so plan 
povabljenih gostov, ki jim bodo pomagali pri njihovih težavah. V podružnicah imajo tudi skupinska in individualna 
razgibavanja. Informativno pisarno imajo odprto vsako sredo od 9 do 12 ure, kjer člani radi prihajajo na pogovore 
in druženje. Za svoje člane so organizirali piknik pri njihovi članici v Podgorju pri Velenju in kostanjev piknik pred 
informativno pisarno v Velenju. Zaradi epidemije niso imeli prednovoletnega srečanja, zato so svojim športnikom 
(ki pridno trenirajo, a imajo težavo dostopa do strelišča, pri športu pa dosegajo zelo dobre rezultate), nabavili 
športno opremo, socialno šibkim članom pa so praznike polepšali z denarnimi nagradami.  
 
V Skupini Premogovnik Velenje so tudi v lanskem letu bile aktivnosti na področju ravnanja z invalidnostjo na 
delovnem mestu povezane z zakonodajnimi spremembami na področju interventnih ukrepov za zajezitev 
epidemije in omilitev njenih posledic. 
 
Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje je eno izmed večjih društev invalidov v okviru Zveze 
delovnih invalidov Slovenije, ki jo sestavlja 69 društev. Prostori društva so na Kersnikovi cesti 13 v Velenju. V 
društvo je včlanjenih 1.620 rednih in podpornih članov. Redni člani so delovni invalidi I., II. in III. kategorije 
invalidnosti ali pa invalidi s priznano telesno okvaro. Društvo s pomočjo FIHO in ZDIS izvaja 8 psihosocialnih 
programov, v programe pa se člani in članice vključujejo na podlagi interesov in zmožnosti. Zadnji dve leti so imeli 
kot vsi ostali zelo težko obdobje, kar pa se pri invalidih odraža še posebej težje, saj so imeli omejene praktično 
vse stvari, ki so drugače invalidom samo v korist. Se pa sedaj stanje zelo zboljšuje. Tudi izletov in tradicionalnih 
srečanj invalidov na Kopah in v Mozirju se je praktično bilo nemogoče udeležiti, precej okrnjeno pa je bilo tudi 
športno udejstvovanje in druženje na sploh. Vseskozi so bili del zgodbe ki se imenuje delitev viškov hrane – 
hrana se v prostorih društva redno deli dva krat na teden in njihove prostovoljke in prostovoljci so pri tem opravilu 
zelo vešči in natančni. Delijo pa tudi hrano iz projekta Banka hrane. 
Lani so imeli zaradi ukrepov onemogočeno izvajanja Zborov članov po odborih in Aktivu, ravno tako pa v društvu, 
kar pa verjamejo, da letos ne bo težava. Članice in člani so torej zelo pogrešali druženja in srečevanja, športna 
tekmovanja tako v okviru društva kot širše. 
Zgodba bo seveda letos povsem drugačna in želijo si le miru in zdravja vseh - ne samo invalidov in življenje bo 
seveda tako prijaznejše za vse. 
 

https://www.visitsaleska.si/sl/uporabne-povezave/#gibalno-ovirani
https://www.visitsaleska.si/sl/uporabne-povezave/#gibalno-ovirani
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Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (Zveza MZPM Velenje) je prostovoljska organizacija društev 
prijateljev mladine, ki delujejo v dobro otrok, mladostnikov in družin. MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, 
samostojna, humanitarna, prostovoljska in nepridobitna zveza 14 društev, ki deluje v javno dobro. Združuje 
društva iz Mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki, v nekaterih nacionalnih projektih krovne 
organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pa opravlja tudi funkcijo regijskega koordinatorja 
projektov. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za uresničitev programa MZPM Velenje je bilo tudi v letu 2021 
ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok, mladostnikov in družin, pa tudi etičnost in skrb za 
spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. MZPM Velenje se nenehno odziva na aktualna 
družbena vprašanja, s svojim delovanjem pa veliko prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja otrok, 
mladostnikov in družin v Šaleški dolini in širše. Na zvezi ne delajo razlik, pomagajo tudi družinam s statusom 
tujcev in številnim družinam, v katerih so invalidi starši, ali pa imajo hujše zdravstvene težave s priznano 
invalidnostjo otroci in mladostniki. V svoje humanitarne programe vključujejo družine z otroki in mladostniki vse do 
konca njihovega rednega izobraževanja, torej tudi družine s študenti. V letu 2021 se je tudi MZPM Velenje 
prilagajala situaciji, ki jo je povzročala epidemija. Kot organizacija, ki ima kot ena redkih v MO Velenje status 
humanitarne organizacije, so močno okrepili delo na humanitarnem področju. Program za izboljšanje življenja 
invalidov v Mestni občini Velenje je za obdobje 2018–2021 vseboval nabor ukrepov, razvrščenih pod sedemnajst 
ključnih ciljev. Med njimi številne uresničujejo tudi na MZPM Velenje. Med drugim osveščajo in informirajo javnost 
o invalidski problematiki, zdravstvenem varstvu otrok in družin. Vsako poletje, že več kot 50 let, izvajajo 
rehabilitacijske programe v obliki 10-dnevnih zdravstvenih letovanj za otroke in mladostnike od 5. do 18. leta 
starosti, ki imajo zdravstvene težave, na morju,.. V dveh izmenah je v juniju in avgustu 2021 ob morju letovalo 
105 otrok z zdravstvenimi težavami. Izvedli so tudi pet dnevni športni tabor za otroke iz socialno šibkih okolij. Tudi 
tokrat je avgusta 2021 potekal v Gozdni šoli v Mozirju. Ob strogih protikoronskih ukrepih so ga izvedli v 
sodelovanju s Športno zvezo Velenje in Športno unijo Slovenije, za vse udeležence je bil brezplačen. Vanj so 
vključili tudi 4 osnovnošolske otroke s statusom invalida. MZPM Velenje izvaja tudi strokovno-podporne storitve in 
programe, kamor lahko prištejemo svetovanje v nacionalni mreži TOM telefona za mladostnike. Velenjska 
skupina 16 svetovalcev in svetovalk na telefonu svetuje vsak ponedeljek od 16. do 20 ure, za vso državo. 
Dežurali se celo leto, tudi v času strožjih protikoronskih ukrepov. Na področju vzgoje in izobraževanja v projekte 
vključujejo tudi učence CVIU Velenje, ki sodelujejo v nacionalnih projektih Evropa v šoli, kjer redno dobivajo 
najvišja priznanja na državnem nivoju natečaja za likovna dela. V letu 2021 so prejeli 1 najvišje nacionalno 
priznanje. Vključujejo jih tudi v ekološke projekte Odpadek naj ne bo samo odpadek in Varujmo in ohranimo 
Šaleško dolino, kjer so sodelovali tudi v letu 2021, številni pa z branjem osvajajo tudi Kajuhovo bralno značko. 
Njihovi učenci sodelujejo tudi v programu Otroški parlament, kjer imajo glavno besedo mladostniki, razpravljajo pa 
o zelo aktualnih temah. V letu 2021 so razpravljali o svoji poklicni prihodnosti, kjer se invalidni otroci srečujejo s 
posebnimi izzivi in omejitvami, ki so jih predstavili na regijskem parlamentu v Velenju. Spletno izvedbo je pripravil 
MZPM Velenje. Na področju humanitarne pomoči družinam, v katerih ima status invalida starš ali otrok, so v letu 
2021 na različne načine pomagali številnim družinam iz MO Velenje. S humanitarno pomočjo v obliki bogatih 
prehrambenih in higienskih paketov, šolskih potrebščin, brezplačnih počitniških programov ter plačilom položnic, 
so v letu 2021 pomagali 16 družinam, v katerih ima status invalida eden od staršev. V svoje preventivne, 
izobraževalne in humanitarne programe so vključili 20 otrok in mladostnikov, ki imajo status invalidov ali posebne 
odločbe zaradi dolgotrajnih kroničnih bolezni. S pomočjo donacije MO Velenje so 12 otrokom omogočili plačilo 
terapij s konji, spreglede za skotopični sindrom (ki so žal samoplačniški) in pri nakupu posebnih folij za očala, ki 
bolnikom s tem simptomom močno olajšajo branje in sledenje pouku. Pomagali so tudi pri nakupu plenic in drugih 
higienskih pripomočkov za invalidne otroke (3). Staršem so pomagali pri nakupu električne postelje za 
invalidnega najstniškega  fanta, sicer učenca CVIU, saj je ta postal pretežak, da bi mu pri odhodu v posteljo in iz 
nje lahko pomagala mama. Fant je slabo gibljiv, ne hodi, je na invalidskem vozičku. Strošek postelje je bil dobrih 
1.200 EUR. Decembra so se potrudili, da je dobil tudi lepo darilo Dedka Mraza, ta pa so dobili še 4 otroci s 
statusom invalida. Darila so jim kupili s pomočjo donacij. Štiriletnemu hudo bolnemu fantku iz MO Velenje, ki 
zaradi bolezni kljub številnim operacijam še vedno ne hodi, so pomagali pri odhodu na operacijo v Nemčijo tako, 
da so očetu krili potne stroške, da je lahko šel zraven, saj je moral vmes v Ljubljano po posebno hrano zanj. 
Poskrbeli so za bogato rojstnodnevno darilo fanta in njegovega brata dvojčka, družini so večkrat dali pakete s 
hrano, bone za nakup oblačil in jim kupili drva za ogrevanje hiše (2x).  Deklici s hudo telesno in duševno motnjo 
so ob selitvi v večje stanovanje, kjer je dobila svojo sobo, kupili pohištvo za sobo (pisalno mizo in posteljo). Štirim 
otrokom s hudimi obolenji in statusom invalida so podarili tudi nove prenosne računalnike, ki so jih pridobili z 
donacijami, kar jim je zelo pomagalo pri šolskem delu in v času šolanja na daljavo. Na MZPM Velenje so se tudi v 
letu 2021 trudili, da so družinam z otroki zagotavljali enake možnosti in krepitve socialne vključenosti invalidnih 
oseb v življenje lokalne skupnosti. S pomočjo uspešnega zbiranja donacijskih sredstev so lahko družinam, v 
katerih imajo status invalida starši ali otroci, res pomagali. 
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V Rdečem križu Slovenija, Območno združenje Velenje so, so dela potekala v prirejenih razmerah zaradi 
epidemije, v skladu z navodili RKS in NIJZ in kljub temu, da so bila njihova vrata za stranke zaprta, so bili 
dosegljivi preko telefona in elektronske pošte. Zahvaljujejo se vsem svojim prostovoljcem, ki so v lanskem letu 
opravili kar 4.764 prostovoljnih ur. Dela so izvajali po programih:  
 

1. Javna pooblastila 
 Krvodajalstvo in darovanje organov: 

Izvedli so 16 krvodajalskih akcij ali 2.504 odvzeme krvi. To so izvedli za Zavod RD za Transfuzijsko medicino 
Ljubljana in za transfuzijske oddelke Bolnišnic Maribor i, Celje in Slovenj Gradec. Evidentirali so 2 prijavi za 
darovalca organov. Krvodajalstvo je potekalo na prilagojen način z osebnim vabilom krvodajalcem preko SMS 
sporočil, ker so krvodajalce povabili na akcijo, s tem da so se pred udeležbo na sam odvzem predhodno prijavili. 
Pred vstopom so jim izmerili temperaturo, izpolnili zdravstveni vprašalnik in na koncu ponudili malico v obliki 
»lunch paketa«.  

 Prva pomoč in aktivnosti ob naravnih in drugih nesrečah:  
V februarju so ponovno pričeli z izvajanjem tečajev v zelo prilagojeni obliki. Tečaje so izvajali bolj pogosto, v 
manjših skupinah, z upoštevanjem vseh navodil in priporočil NIJZ. Izvedli so 40 tečajev in izpitov za voznike, ki jih 
je uspešno opravilo 439 kandidatov in 40 tečajev za zaposlene, ki se jih je udeležilo 506 kandidatov. Na OŠ KDK 
V Šoštanju so izvedli 5 urno delavnico Prve pomoči za učence 8. razredov. Njihovi bolničarji pa so pomagali v 
COVID bolnici Celje pri oskrbi bolnikov.  
 

2. Splošno humanitarni programi 
 Socialna dejavnost:  

Socialna dejavnost je dejavnost, v katero vključujejo vse uporabnike in prejemnike njihove materialne in 
psihofizične pomoči, torej brezposelne, upokojence, invalide, tujce itd. Aktivno se vključujejo tudi v vse ostale 
programe oziroma aktivnosti na njihovem območju, katerim namen je pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni 
(Odbor za pomoč občankam in občanom, Projekt Viški hrane, LAS, Društvo prijateljev mladine, Združenje 
multiple skleroze SAŠA podružnica Velenje, Društvo gluhih in naglušnih Velenje, Društvo hiša,..). Kljub epidemiji 
so izpeljali 6 rednih delitev prehranskih artiklov in sicer vse na prilagojen način z doslednim upoštevanjem navodil 
NIJZ. Razdelili so: 

 2.863 paketov TUŠ s pralnim praškom in higienskimi dodatki, 
 26.196,10 kg hrane iz Ukrepa dobave hrane iz Sklada EU in Reacta,  
 nudili so finančno pomoč posameznikom za plačilo ortopedskih pripomočkov, pokritje stroškov 

zdravljenja, kurjavo,.. 
 ob začetku šolskega leta so 140 otrokom predali bone v vrednosti 7.000,00 EUR, 
 omogočili so brezplačno tedensko letovanje na Debelem rtiču 28 otrokom in 7 starostnikom.  

Socialna pomoč v zgoraj naštetih oblikah je bila nudena 1.394 osebam. Vrednost predane pomoči v letu 2021 je 
110.495,85 EUR.  
 

 Skrb za boljšo kakovost življenja starejših, bolnih in invalidov 
Zaradi prepovedi zbiranj in upoštevanja ukrepov NIJZ  je mnogo aktivnost na tem področju odpadlo, recimo 
telovadba za zdravje, delavnice ročnih del, različna predavanja, pohodi in druženja.  
Izvedli so 2 srečanja starejših, ki se ju je udeležilo 142 starejših oseb, opravili 2.918 obiskov ob novem letu, 
opravili so merjenja krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, ki so se izvajala le v določenih KORK (161 osebam so 
opravili meritve, skupaj je bilo opravljenih 434 meritev).  
 

 Delo krajevnih organizacij: 
Žal večine programov, ki jih izvajajo Krajevne organizacije Rdečega križa (v nadaljevanju KO RK) niso mogli 
izvesti. So se pa zato KO RK aktivno vključile v aktivnosti, ki so jih izvajali zaradi epidemije. Tako so njihovi 
prostovoljci dostavljali redne prehranske pakete RKS, dostavljali hrano, higieno in zdravila iz trgovin, izvajali 
psihosocialno pomoč v obliki telefonskih klicev, dostavljali tople obroke, šivali in razdeljevali maske. 222 
prostovoljcev je opravilo 1.038 ur prostovoljnega dela in to za 2.526 oseb, ki so prejele različne oblike 
pomoči kot so obisk, hrana, oblačila ipd.  
Leto 2021 je bilo torej v velikem delu okrnjeno, vendar so veseli, da so s pomočjo njihovih zvestih prostovoljcev 
uspeli izpeljati vse redne delitve prehrane, v delu, ko je bilo to mogoče, izpeljati tečaje prve pomoči in nenazadnje 
obiskati in poskrbeti za tiste posameznike in družine, ki sami niso mogli poskrbeti zase.  
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3. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV 

Na Uradu za urejanje prostora MO Velenje skrbijo, da je pri izdelavi sprememb in dopolnitev obstoječih 
prostorskih aktov MO Velenje ter pri izdelavi novih prostorskih aktov vedno posebna skrb namenjena invalidom. 
Predvsem pri prostorskih rešitvah, odstranitvi ovir za invalide, zaradi boljše mobilnosti invalidov ter pri izboljšanju 
bivalnih pogojev za vse občane MO Velenje in s tem tudi za občane s posebnimi potrebami. Že leta se trudijo, da 
vsa zakonsko predpisana določila, glede odstranjevanja ovir za invalide, vgrajujejo tudi v občinske odloke o 
prostorskih aktih. S tem bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Svet MO Velenje je na 19. redni seji dne 28. 2. 2017 
sprejel Celostno prometno strategijo MO Velenje, Trajnostna mobilnost za zeleno Velenje, Ukrepajmo danes za 
prijaznejši jutri (Uradni vestnik 5/2017). MO Velenje bo v prihodnosti kot regijsko vozlišče spodbujala in uvajala 
različne oblike trajnostne mobilnosti. Stremi k dostopnosti vsem prebivalcem, dnevnim migrantom iz naselij in 
zaselkov celotne Šaleške doline ter drugim obiskovalcem, ponašala pa se bo s privlačno urejenimi javnimi 
površinami in učinkovitimi povezavami znotraj občine in regije. Za uresničevanje vizije so si na podlagi obširnega 
vključevanja javnost zastavili naslednje strateške cilje:  

 povečati prometno varnost in zdravje ljudi, 
 povečati dostopnost in s tem kakovost življenja za vse skupine prebivalcev v občini (otroke, invalide, 

socialno ogrožene, …), 
 zagotoviti kakovostno dostopnost vseh naselij v občini, 
 podpirati razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva ter privabljanje investitorjev, 
 podpirati turistični razvoj občine in 
 prispevati h kakovostnemu okolju. 

 
Celostna prometna strategija MO Velenje predvideva na področju uveljavitve trajnostnega načrtovanja 

prometa tudi naslednji ukrep in sicer Strateško načrtovanje dostopnosti za invalide in druge osebe z oviranostmi. 
Pri slednjem gre za učinkovito izvajanje ukrepov za izboljšanje dostopnosti za invalide, pri čemer se bo Načrt 
TTVS za osebe z okvaro vida (2013) prenovil in dopolnil z ukrepi za izboljšanje dostopnosti za druge skupine 
invalidov – izdelava Strateškega načrta dostopnosti. 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 javnega potniškega prometa za vse uporabnike. 

 
Urad za družbene dejavnosti MO Velenje vodi projekt Kamerat. To je projekt, kjer prostovoljci Udarnika 
Mladinskega centra Velenje starejšim in gibalno oviranim z brezplačnimi prevozi omogočajo več mobilnosti. Lani 
so se prevozi s Kameratom zaradi epidemije začeli izvajati šele maja, pa je bilo kljub temu opravljenih 146 
prevozov v eno smer ter 285 prevozov do želene lokacije in nazaj do doma. Največ je bilo prevozov v Bolnišnico 
Topolšico in Zdravstveni dom Velenje. Prevozi so se izvajali tudi v različne trgovine, do pošte, avtobusne postaje, 
NLB poslovalnice, pokopališča ipd. Brezplačni prevozi so namenjeni starejšim od 65 let in gibalno oviranim 
občankam ter občanom Mestne občine Velenje, ki nimajo drugih možnosti transporta. Prevozi se izvajajo znotraj 
Šaleške doline: ob delavnikih, med 7.30 in 15.30, ob vikendih in praznikih pa ne. Vse prevoze je potrebno 
rezervirati najmanj 3 dni vnaprej, saj je potrebno uskladiti potrebe in želje čim večjega števila prevoza željnih. 
Prevoze lahko občani rezervirajo na brezplačni telefonski številki 080 15 70, od ponedeljka do četrtka, med 8. in 
15. uro, ob petkih pa med 8. in 13. uro. Kamerat je vozil samo po 1 osebo na enkrat, in med vsakim prevozom je 
bilo vsaj pol ure prosto zaradi ukrepov in razkuževanja vozila. 
 
Urad za družbene dejavnosti MO Velenje zagotavlja financiranje prevoza v šolo in iz šole za učence iz MO 
Velenje, ki imajo odločbe o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in obiskujejo pouk v CVIU – Centru 
za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Zavodu za gluhe in naglušne Maribor ter Centru za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. 

 
Urad za komunalne dejavnosti MO Velenje opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter 
razvoja mesta in občine kot celote, kamor spada tudi skrb za urejenost cest in drugih prometnih površin. Skrbijo 
za odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov. V preteklem letu so ponižali 
robnik v Vinski Gori, na Gorici (Koželjskega ulica), na Efenkovi cesti (3 robnike), na Cesti Bratov Mravljak in na 
Koroški cesti. Skrbijo tudi za ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v mestu. V letu 2021 niso 
imeli obnove na javnih cestah in ulicah, kjer bi uredili dostope invalidov. Urejajo ustrezno horizontalno in 
vertikalno označitev obstoječih parkirnih mest. MO Velenje označuje invalidska parkirna mesta skladno s 
pobudami občanov, ki so do parkirnih mest opravičeni. Takšna praksa se je v preteklosti izkazala za dobro, zato 
bodo z njo nadaljevali tudi v prihodnje. V letu 2021 je bilo dodatno označeno invalidsko parkirno mesto na 
parkirišču na Jezeru pri kampu. Zagotavljajo neovirano gibanje invalidnim osebam. To se izvaja z avtobusi 



 

 
 15/24 

imenovanimi »Lokalc«, rumene barve, ki vozi po petih progah in ustavlja na 43 postajališčih. Informacije o 
voznem redu so na vsakem avtobusnem postajališču, na spletni strani MO Velenje, pod rubriko LOKALC, in na 
spletni strani avtobusnega prevoznika NOMAGO. Dva Lokalca sta prirejena, z rampo, za vstopanje in izstopanje 
invalidov. Na urnikih voženj je označen čas vožnje Lokalca z invalidskim znakom. V sklopu zagotavljanja 
neoviranega gibanja invalidnim osebam skrbijo tudi za javne sanitarije, ki jih uporabljajo izključno invalidi. V te so 
nameščene t. i. EURO ključavnice. Tako je v sanitarije, namenjene invalidom, omogočen vstop samo osebam, ki 
imajo ta ključ.  EURO ključavnice so v sanitarijah GH Zdravstveni dom, Avtobusna postaja Nomago in Center 
Nova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urad za razvoj in investicije MO Velenje je posredoval na Premogovniku Velenje, da so preselili invalida v blok 
z dvigalom. V bloku v Šaleku 100 so dodelili soglasje upravniku za izvedbo invalidskega dostopa in sofinancirali v 
deležu etažne lastnine. Podali so soglasja v vseh objektih, kjer se izvaja vgradnja dvigal v starejših 
večstanovanjskih stavbah in sofinancirali v deležu etažne lastnine. Predelali so tudi nekaj kopalnic, kjer so 
odstranili banje in vgradili tuše. Opravili so nakup plažnega invalidskega vozička za kopanje. Njegova zasnova 
omogoča enostaven prevoz po plaži in varnosti na vodi. Vozilo je namenjeno predvsem uporabnikom invalidskih 
vozičkov, lahko pa ga uporablja tudi vsak, ki ima težave, da pride sam do vode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOU SAŠA regije, Služba medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja – medobčinsko redarstvo 
je redno izvajalo nadzore nad upravičenostjo parkiranja vozil na parkirnih mestih za invalide (predpisane parkirne 
karte za invalide). Tudi v letu 2021 so občinski redarji skrbeli za urejanje prometa pri Zdravstvenem domu Velenje 
v času jemanja brisov COVID-19. Prav tako so opravljali nadzore in ukrepali v primerih parkiranja na prehodih za 
pešce, na pločnikih in drugih javnih površinah. V kolikor so se na njih obrnili občani s predlogi, so slednje sproti 
reševali oziroma so o tem obvestili pristojne službe. 
 
V Zdravstvenem domu Velenje je leto 2021 bilo v celoti zaznamovano z bojem proti covid-19. Zdravstveni 
delavci na vseh nivojih so vso energijo usmerjali v dve področji, testiranje oseb proti/na okužbo s corona-19 in 
veliko energije v cepljenje oseb proti covid-19. Tako, da na področja dela z invalidi niso uspeli vlagati veliko časa. 
Se pa v letošnjem letu na tem področju že stvari izboljšujejo in že potekajo različne delavnice in svetovanja.  
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V Lekarni Velenje sledijo nalogam, ki so opredeljene v Programu za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini 
Velenje. Izredne razmere so vplivale tudi na delo v lekarnah, vendar so uspeli vse leto zagotavljati neokrnjeno 
dostopnost do njihovih storitev. Gibalno oviranim osebam so z izgradnjo klančin že pred leti omogočili vstop v vse 
njihove lekarne. Ob vseh lekarnah so označena parkirna mesta za invalide. Na željo pacientov pa jim zdravila in 
medicinske pripomočke sami prinesejo na vhod lekarne.V vseh lekarnah so prostori za svetovanje, kjer se lahko 
pacienti pogovorijo s farmacevtom ločeno od rednega dela. Svetovanje je omogočeno tudi preko telefonov in 
elektronske pošte. Na vprašanja po telefonu ali preko elektronske pošte redno odgovarjajo. Prav svetovanja 
preko telefona se poslužuje veliko pacientov, tako med rednim odpiralnim časom, kot v času dežurne službe. Ta 
način komunikacije se je v času epidemije še okrepil, saj se marsikateri od pacientov ni želel po nepotrebnem 
izpostavljati možnosti okužbe. Beležili so velik porast telefonskih klicev za zdravstveni nasvet. Po navedbah 
pacientov je bila dostopnost po telefonu do osebnih zdravnikov težka, marsikateri od starejših pa ni vešč 
komunikacije preko elektronske pošte. Da bi lahko zagotovili enake možnosti dostopa do njihovih storitev, se je 
nekaj njihovih strokovnih delavcev usposobilo za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku. Pobudam 
uporabnikov storitev vedno prisluhnejo in na njihovi podlagi iščejo rešitve za izboljšave. Veseli bodo pobud in 
predlogov, ki bodo z njihovo pomočjo izboljšali življenje oseb s posebnimi potrebami. 
 
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. je v sklopu izvedbe projekta »Razširitve pokopališča Škale – II. faza« v letu 
2021 na pokopališču Škale uredilo klančino z varovalno ograjo za dostop gibalno oviranih oseb/invalidov tudi do 
na novo urejenega (razširjenega) dela pokopališča, kjer so nova grobna mesta, žarni zid in prostor za raztros 
pepela.   
 
Nomago, d.o.o. je tudi v letu 2021 nadaljeval z izvajanjem ukrepa dostopnosti invalidnim osebam do javnega 
avtobusnega prometa. Na avtobusnem postajališču Velenje imajo invalidi urejen dostop na postajališče in urejene 
toaletne prostore za invalide. Zagotovljena sta dva brezplačna mestna avtobusa z dostopom za invalide, imajo 
tudi usposobljen kader za ravnanje z invalidnimi osebami, vozniki pa so v preteklosti imeli tudi tečaj ravnanja z 
njimi.  
 
V Skupini Premogovnik Velenje so izvajali svetovalne dejavnosti z neposrednim osebnim stikom, s srečanjem 
strokovnega delavca in invalida. Invalidom so nudili svetovalno pomoč tudi po telefonu, v smislu usmerjanja k 
ustreznim strokovnjakom ali v institucije v času zdravljenja oz. rehabilitacije. V postopkih uveljavljanja pravic iz 
invalidskega zavarovanja so za vse delavce pripravili ustrezno dokumentacijo ter opravili razgovore z njimi in 
njihovimi predpostavljenimi. 
 
 

4. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje (UNI 3 Velenje), kot neprofitna nevladna 
organizacija, že 36 študijsko leto organizira izobraževanje starejših z namenom spodbujati, razvijati, raziskovati in 
predvsem omogočiti izobraževanje starejših za njihov osebni razvoj, za izboljšanje njihovih socialnih vlog in 
prostovoljno sodelovanje v družbenem razvoju. Izobraževanje je v študijskem letu 2020/2021 potekalo na 20 
lokacijah (ko so bili zato izpolnjeni pogoji), v 39 krožkih - študijskih skupinah, v katerih je 33 strokovnih mentorjev 
izobraževalo 390 študentov v tretjem in četrtem življenjskem obdobju (42 študentov je starih 80 let in več). Glede 
na vsebino so krožki razdeljeni na 9 področij: tuji jeziki (13 %), računalništvo (10 %), likovno ustvarjanje (4%), 
geografija in zgodovina (14 %), glasbeno ustvarjanje (9 %), hortikultura (5%), ročna dela (5 %), splošne 
dejavnosti (3 %) in skrb za lastno zdravje (37 %). Izobraževanje je potekalo po vnaprej določenem urniku. Zaradi 
strogih ukrepov NIJZ in prepovedi druženja od zadnje dekade oktobra 2020 do maja 2021 so realizirali le 623 
izobraževalnih ur ali 62 % načrtovanega programa. Na daljavo, predvsem preko aplikacije ZOOM je 
izobraževanje potekalo v 12 krožkih, ki so 100 %-no realizirali začrtani program. Ostali krožki so delovali v živo in 
realizirali v mesecih maj, junij in september 2021 manj, kot tretjino načrtovanega programa. Skupino vodi mentor 
po predhodno s študenti dogovorjenem in sprejetem programu dela. Organizacijska in komunikacijska pomoč 
mentorjem v študijski skupini so animatorji, ki so prostovoljci in obenem motivatorji socialnega povezovanja in 
solidarnosti med študenti. Svoje pridobljeno znanje in izkušnje so lahko študentje predstavili na 48 kulturnih 
prireditvah in dogodkih, od tega 20 preko aplikacije ZOOM (vodeni E-klepeti ob kavi in večeri z UNI 3). V 
preteklem študijskem letu je zvestobo društvu izkazalo 284 članov, za kar so, kljub upadu za 34 %, zelo hvaležni, 
saj nekateri krožki (Vokalna skupina Lastovke, Citrarke Marjanke, Dramatični krožek, Španski jezik in Ohranjanje 
telesne zmogljivosti) sploh niso delovali. Prvega oktobra 2021 je UNI 3 Velenje obeležilo 35 let aktivnega in 
uspešnega delovanja. V okviru kulturnega projekta " V prepletu literarnega, glasbenega in ustvarjalnega dela že 
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35 let" so skozi celo leto potekale številne razstave in dogodki (vse skupaj jih je bilo 48). Osrednja prireditev je 
bila 1. junija 2021 na Velenjskem gradu, kjer smo dvema dolgoletnima članoma Mariji Kuzman in Ivu Likarju 
podelili naziv Častna članica/član UNI 3 Velenje. Septembra smo izdali Bilten ob 35 letnici vseživljenjskega 
učenja skozi prijateljsko povezovanje in pripadno soustvarjanje na UNI 3 Velenje. Praznovanje smo zaključili s 
koncertom Godbe veteranov UNI 3, ki je bila 14. oktobra 2021 v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega. 
Prostovoljno delo je rdeča nit delovanja univerze, uspeha in je dodana vrednost prispevka starejših v skupnosti. 
Naši prostovoljci (predsednica, člani UO, SO in NO, nekateri mentorji in nastopajoči) so opravili v letu 2021 
skupaj 4193 prostovoljskih ur. Zastavljene cilje in naloge po programu, sprejetem za leto 2021, so izvedli po 
najboljših možnostih in se maksimalno prilagajali omejitvam, zaradi epidemije. S spodbujanjem vseživljenjskega 
učenja in ustvarjalnosti motiviramo medsebojno sodelovanje in prijateljstvo in si na ta način zagotavljamo čim dalj 
časa zdravo starost. 
 
V letošnjem letu so na delo v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (v nadaljevanju CVIU 
Velenje) precej vplivali ukrepi zaradi epidemije. Tako se večina predvidenih tekmovanj in drugih dejavnosti ni 
izvedla ali pa se je izvedla v drugačni, okrnjeni obliki. Učenci in delavci so pogrešali siceršnja druženja in občutili 
pomanjkanje stikov in sodelovanja. Učiteljici Nastji Brišnik pa jih je uspelo združiti in ponovno tesneje povezati 
navzlic doslednemu upoštevanju ukrepov. Bila je idejni vodja, organizator in realizator projekta 'Ples upanja' 
(Jerusalema). Učenci praktično vseh oddelkov in delavci šole so se spomladi trudili in učili istega plesa - vsa 'šola' 
je plesala. Enaki gibi, ista glasba in skupna dejavnost in cilj. Projekt je bil zaokrožen s končnim izdelkom – 
videom, ki je objavljen tudi na YouTube (CVIU Velenje PLEŠE). Na ta način so ponesli glas o ustanovi in njenem 
poslanstvu v širše okolje in prispevali k prepoznavnosti. 
 
Učenke  in učenci CVIU Velenje, ki se običajno redno udeležujejo športnih tekmovanj, so se v tem letu lahko 
udeležili le enega tekmovanja na državni ravni. Namesto tekmovanj so pripravili učencem športne izzive, ki so jih 
premagovali v domači telovadnici. Sodelovali so tudi na Atletskem mitingu v okviru Specialne olimpijade v 
Mariboru. V mesecu oktobru so z učenci Posebnega programa sodelovali na 'maratonskem izzivu', na katerega 
so bili povabljeni vrtci in osnovne šole s strani Zavoda za šport RS Planica. Istega meseca so dočakali tudi 
otvoritev novega športnega igrišča, ki si ga delijo z OŠ Mihe Pintarja Toleda. Žal učenci Posebnega programa 
zaradi prezasedenosti telovadnice slednje ne morejo koristiti. Zato so se dogovorili z vodstvi nekaterih športnih 
objektov v občini za koriščenje njihovih prostorov oz. vsebin, ki so se odvijale pod njihovo organizacijo: Rdeča 
dvorana, velenjski stadion, velenjsko drsališče, bazen.  Hvaležni so za posluh in razumevanje – povsod so 
naleteli na pozitivne odzive in odobritve naših prošenj. V okviru športnih vsebin so se na PPVI povezali s Centrom 
za krepitev zdravja in izvedli test hitre hoje z analizo rezultatov, prisluhnili predavanju  Pomen zdrave prehrane in 
gibanja ter opravili analizo sestave telesa, ki ji je sledila individualna  interpretacijo vrednosti. Skozi omenjene 
vsebine nas je popeljal gospod Goran Pandol. 
 
Učenci so aktivno sodelovali pri več projektih: Odpadek naj ne bo samo odpadek, Medgeneracijsko branje, 
Evropa v šoli, Rastem s knjigo. Učenci na nižjem izobrazbenem standardu so se udeležili še državnega 
tekmovanja v računalništvu in v matematiki. Sedmošolci pa so v mesecu novembru le odšli v šolo v naravi na 
Ptuj. Na posebnem programu so izvedli tabor Zmorem sam ter projektni teden Učenje je igra. V septembru se je 7 
učencev udeležilo 6-dnevnega pohodnega tabora na Bledu. Pri izpeljavi slednjega jim je pomagala tudi občina, ki 
jim je na osnovi prijave na razpis dodelila finančno podporo. Zelo ustvarjalni in aktivni so bili na področju lahkega 
branja. Roman v lahkem branju Dom je tam, kjer je srce, avtoric Nine Koletnik in Vesne Rižnik, je nastal v 
sodelovanju z mladostniki 5. stopnje posebnega programa Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje. Sodelujoči so celoten proces nastanka romana predstavili ob povabilu Zavoda Risa, na spletnem 
posvetu o lahkem branju. MOV Velenje je na občinskem razpisu, izbrala projekt in finančno podprla izdajo 
romana, ki je izšel pri Založbi CKSG Portorož. Prva predstavitev knjige, je potekala 24. 3. 2021, v obliki spletnega 
Webinarja, kjer so sodelovali avtorji knjige, ravnatelj CVIU Velenje, predstavniki Založbe CKSG Portorož, 
predstavnica MOV Velenje, vodja Zavoda Risa, pisateljica Aksinja Kermauner in takratna direktorica Zavoda 
Integra, ter ostala zainteresirana lokalna javnost. 1. 4. 2021 se je odvila tudi promocijska predstavitev knjige na 
VTV Velenje, kjer sta avtorici in soavtor predstavili lahko branje, populacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju, 
ki je soustvarjala roman, ter prijazno povabili lokalno javnost k branju novega romana, katerega del je tudi 
poglavje namenjeno Velenju. Maja 2021 je zaživel vseslovenski projekt CVIU Potujoča lahkobralnica, z namenom 
širjenja in izmenjave leposlovnih besedil v lahkem branju, v katerem sodeluje 28 osnovnih šol s prilagojenim 
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programom. Ob tem je nastal promocijski video, ki je bil objavljen na YouTube (CVIU POTUJOČA 
LAHKOBRALNICA) in v katerem soustvarjalec knjige, učenec 5. stopnje posebnega programa, Tim Rogelšek 
povabi učence slovenskih šol, k branju in poustvarjanju ob romanu Dom je tam, kjer je srce. Projekt je še v teku in 
se bo zaključil, ko bo bralni nahrbtnik s knjigo pripotoval do vseh šol. Knjiga Dom je tam, kjer je srce, je bila 
podarjena kot darilo ob zaključku šolanja, junija 2021, učencem zaključnih razredov Centra za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje. V letošnjem šolskem letu po vsebini knjige nastaja istoimenski muzikal pod 
strokovnim vodstvom Veronike Furlan, Maje Garbajs, Nine Koletnik in Vesne Rižnik, ki bo predstavljen na odru 
Doma kulture Velenje.   
Učenka Sabina Breznik je napisala knjigo v lahkem branju z naslovom Puran Peter. Knjiga je izšla kot spletna 
knjiga, kot tipna knjiga in kot fizična knjiga. Aprila je bila predstavljena na VTV Velenje, junija pa v knjižnici 
Mozirje. Ob svetovnem dnevu lahkega branja (28. 5.) je bila tipna knjiga Puran Peter v okviru dogodka 'Besede 
so namenjene vsem' predstavljena tudi na CVIU Velenje. V sodelovanju z Aksinijo Kermauner so kot šola v dar 
prejeli devet ročno narejenih tipnih slikanic, ki so jih izdelale študentke inkluzivne pedagogike PEF Koper. V 
mesecu maju je bil organiziran likovni natečaj Puran Peter - k sodelovanju so bile povabljene šole in vrtci. 
Prispele izdelke so v mesecu juniju razstavili v knjižnici Mozirje. Sabina Breznik je napisala in ilustrirala tudi 
zgodbo Marango, ki je bila nagrajena na natečaju za kratke zgodbe v lahkem branju (organizator Zavod Risa). 
Novembra je potekal spletni posvet 'Jezik pride naproti' na temo lahko branje v muzejih in galerijah. Učenki 6. 
stopnje sta sodelovali pri predstavitvi brošure o gradu Velenje v lahkem branju. Učiteljici PPVI 6 sta z učenci v 
lahko branje prevedli terapevtsko pravljico Zmaj Koronar, ki jo je napisala Alice Čop. Aprila so učenci PPVI 
sodelovali na državnem debatnem srečanju OŠPP  'Ustavi misel, povej na glas'. Dogodek je potekal preko 
Zooma. Septembra so učenci PPVI 6 s kamišibajem 'Sporočilca z mavričnimi krilci' nastopili na Paradi učenja na 
Ljudski univerzi. Z namenom ozaveščanja svetovnega dneva Downovega sindroma so v PPVI 6 pripravili video 
posnetek z naslovom Ljubezen ne šteje kromosomov. Posnetek je bil objavljen tudi na spletni stani rtv 
dostopno.si. V sodelovanju z LU Velenje in inštitutom Integra so pripravili razstavo različnih nogavic, ki so simbol 
tega dneva. V mesecu aprilu so obeležili svetovni dan avtizma. Ustvarili so filmček Avtizem skozi naše oči. 'Vrtel' 
se je na socialnih omrežjih, objavljen je na Youtube kanalu, objavili so ga tudi na VTV. Ker je april mesec 
zavedanja o avtizmu je o tej temi sodelavka Vernesa Pašić spregovorila na VTV (Dobro jutro) in na radiu Velenje. 
Novembra sta učiteljici Vernesa Pašić in Nastja Brišnik izvedli za naše varuhe - negovalce, učitelje novince in dve 
spremljevalki učenca z AM predavanje z naslovom Neželeno vedenje in soočanje z njim. 
 
Sodijo, da učencem ponujajo mnoge vsebine, ki doprinesejo h kvaliteti njihovega življenja. Ob tem želijo poudariti, 
da niso zgolj prejemniki in izvajalci ponujenih vsebin, pač pa prevzemajo aktivno vlogo pri realizaciji idej za 
lepšanje življenja drugim. Učenci PPVI 6 jim (pod nadzorom svojih učiteljic) redno ponujajo drobna, a nadvse 
srčna presenečenja. Tako so ob svetovnem dnevu kave delavce šole presenetili z jutranjo kavico 'kafetek za 
dober začetek', z drobno pozornostjo pa so nas spomnili na svetovni dan prijaznosti.  
 
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje občanom ponuja aktualne in kakovostne izobraževalne programe 
in druge podporne aktivnosti, med slednjimi tudi programe, ki prispevajo k izboljšanju življenja invalidov v Mestni 
občini Velenje.  
V Središču za samostojno učenje je ob vsej potrebni multimedijski tehnologiji na voljo učni prostor za brezplačno 
samostojno učenje, kjer si lahko način in ritem učenja udeleženci popolnoma prilagodijo svojim zmožnostim in 
potrebam. Na voljo imajo tudi pomoč mentorja.  
 
V sklopu projekta Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc 2018-2022, so udeležencem (starejšim od 45 let, z 
dokončano največ peto stopnjo izobrazbe, tudi invalidom) omogočili vključitev v različne programe (računalniška 
pismenost za odrasle, računalniško in digitalno opismenjevanje za odrasle, zdrav življenjski slog, angleščina, 
nemščina in italijanščina, priprave na izpit iz ZUP) ter izvedli več ponovitev. Tako so jih spodbudili k 
vseživljenjskemu učenju, izboljšanju kompetenc, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in 
mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.  
 
V Večgeneracijskem centru Planet generacij, ki se nahaja v pritličju Ljudske univerze Velenje in je dostopen tudi 
gibalno oviranim invalidom, so v letu 2021 nudili različne preventivne programe, ki zagotavljajo socialno 
vključenost ranljivih ciljnih skupin, in sicer: 
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- Vsebine namenjene invalidom (delavnice za krepitev digitalnih kompetenc in opolnomočenje (uporaba 
pametnih telefonov) ter povezovalne delavnice za preprečevanje stigmatizacije, izolacije in aktivno povezovanje 
različnih generacij – igranje šaha, kartanje, druženje, pogovori ob kavi, možnosti drugega aktivnega 
udejstvovanja,.. V času izvajanja ukrepov preprečevanja in širjenja Covid 19, so udeležencem invalidom 
kontinuirano nudili telefonsko pomoč, podporo in družbo …); 

- V sodelovanju s CVIU Velenje so za mlade s posebnimi potrebami enkrat tedensko izvajali delavnice 
»Poglej me, tukaj sem« (ustvarjalne, plesno-gibalne in pogovorne delavnice). V Večgeneracijskem centru so v 
okviru Parade učenja v sodelovanju s CVIU Velenje pripravili predstavo – Kamišibaj »Sporočilca z mavričnimi 
krili«, na kateri so se predstavili učenci VI. stopnje; 

- druge aktivnosti (jezikovne delavnice angleščine, nemščine in italijanščine, ustvarjalne delavnice gline in 
mozaika, delavnice digitalnega opismenjevanja – uporaba pametnih telefonov). V okviru projekta ERASMUS+ 
(Skills Plus) so organizirali tekmovanja v poklicnih spretnostih za invalide. Tekmovanje je temeljilo na inkluziji, kar 
pomeni, da osebe z različnimi vrstami omejitev tekmujejo v ekipah. Tekmovalo se je v štirih kategorijah (zelene 
službe, gostinstvo, vrtnarstvo in socialna oskrba). Sprva je potekalo nacionalno tekmovanje v vseh sodelujočih 
državah (Nizozemska, Češka, Bolgarija, Italija, Španija, Grčija, Hrvaška, Turčija, Litva, Portugalska, Belgija, 
Francija, Ciper in Madžarska), najboljše ekipe pa so se nato pomerile na evropskem tekmovanju, ki je potekalo 
od 28. junija do 2. julija 2021. Ekipa Slovenije (PUM-o Velenje) je na področju kuharstva od 7 ekip osvojilo odlično 
1. mesto, v vrtnarjenju pa 2. mesto. 
 
Skupina Premogovnik Velenje je z razvojem kadrov ter izvedbo številnih internih in eksternih usposabljanj 
podpirala strateške cilje podjetij v SPV, pri čemer so želeli dvigniti nivo kompetenc zaposlenih, nadgrajevati 
strokovno znanje zaposlenih in dodatno usposobiti svoje zaposlene.  
Tako je bilo v lanskem letu v različna usposabljanja in izobraževanja vključenih 285 invalidov. Trije invalidi so se 
usposabljali s praktičnim delom na konkretnem delovnem mestu pod vodstvom mentorja in skladno z internim 
programom usposabljanja. 
 
V Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje so tudi v preteklem letu skrbeli, da bi invalidom v čim večji meri 
omogočali dostop do vseh kulturnih dogodkov, ki jih organizirajo. V letu 2017 so pričeli z izvedbo projekta 
umestitve dvigala, ki bi omogočila invalidom, da se bodo lahko udeleževali tudi dogodkov, ki bodo potekali v 
Modri dvorani v 1. nadstropju. Pri pridobivanju sredstev za ta zahteven finančni načrt še niso bili v celoti uspešni, 
zato do realizacije projekta v letu 2021 še ni prišlo. Okvirna cena projekta je 200.000 EUR, zaradi česar 
pričakujejo, da bo projekt financirala ustanoviteljica in lastnica objekta, Mestna občina Velenje. V sodelovanju z 
MO Velenje so pred vhodom v Glasbeno šolo Velenje uredili pločnik ter preureditev klančine za lažji dostop 
invalidom.  
 
Knjižnica Velenje sodeluje z društvi, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami. Tako varovancem Centra za 
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU) nudijo različne oblike bibliopedagoškega dela (pravljične ure, 
vodstvo po knjižnici, sodelovanje pri Pikini bralni znački in projektu Rastem s knjigo,..). Občasno se pri njih 
predstavljajo s svojimi ustvarjalnimi izdelki. Pripravili in ažurirali so sezname leposlovnega gradiva za otroke z 
disleksijo ter jih, preden bodo oblikovali zloženko, predali v pregled strokovnemu kadru tega področja. 
Slabovidnim uporabnikom nudijo izposojo lup za lažje branje, tako pri njih v knjižnici, kot tudi na dom. Z Zveze 
slepih in slabovidnih Slovenije so pridobili aktivacijski ključ za namestitev sintetizatorja govora na računalnik. Le 
ta omogoča slepim in slabovidnim uporabnikom uporabo računalnika z dodatno prilagoditvijo. Računalnik je 
postavljen v kotiček z dodatno osvetlitvijo, ki je namenjen predvsem slabovidnim uporabnikom. Vso novo 
leposlovno gradivo opremljajo s piktogramom lupa, ki označuje knjige z večjim tiskom. Piktogram omogoča 
starejšim in slabovidnim uporabnikom lažje iskanje gradiva. Nadaljujejo tudi z izvajanjem bralnega krožka Moč 
branja, ki je namenjen vsem odraslim, še posebej ranljivim skupinam, kot so slepi, slabovidni, odrasli s 
specifičnimi težavami ipd.. Srečujejo se enkrat mesečno. Krožek je zadovoljivo obiskan. Že vrsto let izvajajo 
bralne urice v domovih za starejše, v Topolšici in Velenju. Tudi te čajanke potekajo enkrat mesečno in so zelo 
dobro obiskane. V preddverju knjižnice, kjer se izvajajo prireditve, imajo montirano slušno zanko, katera omogoča 
osebam z okvaro sluha spremljanje prireditve in lažjo komunikacijo. Glede na povpraševanje njihovih uporabnikov 
izvajajo tudi dostavo gradiva na dom. Namenjena je vsem, ki zaradi invalidnosti, starosti ali težje bolezni s težavo 
pridejo do knjižnice. Okrepili so sodelovanje z Društvom NOVUS in RACIO v okviru projekta »Razvoj in izvajanje 
dolgih programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela«. V knjižnici izvajajo 
različne aktivnosti za zainteresirane osebe iz omenjenega programa. Gre predvsem za predstavitev knjižnice ter 
njihovo pomoč pri pospravljanju in urejanju polic. Sodelujejo tudi s Knjižnico slepih in slabovidnih Minke 
Skaberne, ki jim je podarila že kar nekaj zvočnih knjig, po katerih njihovi uporabniki vedno bolj sprašujejo. Ne 
samo osebe s posebnimi potrebami, ampak tudi starejša populacija, ki ima težave z vidom. Njihova zbirka 
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zvočnih knjig postaja tako vedno večja. Zvočnice, ki so po vsebini namenjene tako mlajši kot starejši populaciji, si 
njihovi uporabniki lahko izposojajo na dom. Prav tako pa preko knjižnice lahko uporabniki dostopajo preko 
aplikacije Audibook do posnetkov različnih  literarnih del. Knjižnica se lahko pohvali z  umestitvijo notranje taktilne 
poti za slepe in slabovidne osebe, od vhoda knjižnice do oddelka izposoje, kjer knjižničar sprejme slepo ali 
slabovidno osebo in ji je v pomoč pri orientiranju v prostorih knjižnice. Ali gre pri tem za pomoč pri iskanju gradiva, 
ali za pomoč doseči prostor, kjer bo lahko sodeloval na prireditvi ali pa si privoščil mirno poslušanje literature 
preko zvočnic. Taktilno pot so umestili v prostor knjižnice, ko so postavili razstavišče, Zbirko prvih beril. V ta 
razstavni prostor je umeščena tudi klančina, ki omogoča gibalno oviranim osebam dostop do zbirke. 
 
V Vrtcu Velenje so imeli v letu 2021 zaposlenih 13 invalidnih oseb (7 strokovnih delavcev, 6 kuharjev), 9 za 
polovičen delovni čas. Število presega predpisano kvoto, vendar skladno z ZZRZI niso upravičeni do spodbud za 
preseganje kvote. Invalidi, ki so zaposleni v kuhinji in pralnici, imajo na voljo dvižni stol in prilagojeno mizo za 
likanje. Za invalida na delovnem mestu vzgojitelja, so omogočili delo v skladu z veljavno odločbo ZPIZ-a. 7 
invalidov dela z otroki in delajo bodisi v podaljšanem varstvu ali polovičen delovni čas z upoštevanjem vseh 
omejitev, ki jih imajo kot invalidi. V Vrtcu Velenje imajo vključene tudi otroke s posebnimi potrebami, ki so gibalno 
ali kako drugače ovirani. V ta namen so poskrbeli za nakup primerne opreme in didaktičnih sredstev, omogočajo 
pa jim tudi strokovno pomoč specialnega pedagoga, surdopedagoga, logopeda, socialnega pedagoga in 
svetovalnega delavca. V vrtec imajo vključenega enega otroka s stalnim spremljevalcem. V Vrtcu Velenje imajo tri 
razvojne oddelke, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami. Oddelki so ustrezno opremljeni, tako da 
imajo otroci zagotovljenih čim več potreb glede na primanjkljaje v razvoju. Posamezni razvojni oddelek vodi 
specialna pedagoginja v sodelovanju s pomočnikom/co vzgojiteljice. Za tri otroke v razvojnem oddelku skrbijo 
spremljevalci, ki imajo ustrezno zdravstveno izobrazbo. Vsi strokovni delavci se dodatno strokovno izpopolnjujejo 
in sodelujejo še z ostalimi strokovnjaki, s čimer nudijo otrokom najboljše možne pogoje za njihov razvoj. 

Na Osnovni šoli Gorica v letu 2021 za osebe s posebnimi potrebami niso izvedli nobenih neposrednih 
aktivnosti. Na šoli nimajo nobenega invalida. Upoštevajo normative in zagotavljamo varnosti pri vzgojno-
izobraževalnem delu. Za vse učence od 1. do 9. razreda so zvedli razredno uro na omenjeno temo s cilji 
osveščanje učencev o problematiki invalidov, vzgajanje strpnosti do invalidov, preprečevanje socialne 
izključenosti invalidov, osveščanje učencev o varnosti v smislu preprečevanja nesreč, ki lahko imajo za posledico 
invalidnost (varnost v prometu, skok v vodo, adrenalinski športi). 

Na Osnovni šoli Gustava Šiliha imajo zaposleno strokovno delavko, ki je na invalidskem vozičku in za potrebe 
premikanja med nadstropji uporablja šolsko dvigalo. V lanskem letu zaradi epidemije ni poučevala. Med učenci ni 
nobenega, ki bi bil invalid in bi imel težave s premikanjem. V primeru, da kateri učenec zaradi poškodbe noge 
dobi mavec in obenem obiskuje šolo, mu za ta čas omogočijo uporabo dvigala. 

Športna zveza Velenje spodbuja svoje članice, da izvajajo programe za izboljšanje življenja invalidov v MO 
Velenje. Med njimi so naslednja društva oz. klubi, ki so včlanjeni v Športno zvezo Velenje: Medobčinsko društvo 
invalidov Velenje, Strelsko društvo Mrož Velenje, Ribiška družina Velenje, Plavalni klub Velenje, Atletski klub 
Velenje in Karate klub Velenje. Prav tako vsako leto v okviru izbora najboljših športnikov in športnic MO Velenje 
pripravijo izbor najboljšega športnika invalida ter športnico invalidko.  
 
 

5. DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST 
 

Podjetji Plastika Skaza d.o.o. in Skaza IP d.o.o. zaposlujeta skupaj 21 delavcev z različnimi omejitvami pri delu. 
Tem delavcem nudijo delovno okolje, prilagojeno njihovim omejitvam in potrebam (na primer delno sedeče, delno 
stoječe delo, delo brez premeščanja težjih bremen, brez stalnih stereotipnih gibov,..). V prvi polovici leta 2021 je 
trajal projekt, skozi katerega skrbijo za aktivno staranje delovne sile. Vključili so 8 posameznikov nad 45 letom 
starosti iz podjetja Skaza IP d.o.o. Udeležili so se številnih individualno usmerjenih in strokovno pripravljenih 
izobraževanj (na primer delavnica za zdravje hrbtenice, kineziološka delavnica za optimalno izvajanje gibov, 
telovadba na delovnem mestu, čuječnost, samomasaža, komunikacija, samopodoba, osnove računalništva in 
podobno). Za vsakega izmed njih so pripravili osebni načrt tako, da je bila udeležba po meri za vsakega izmed 
njih. Svojim zaposlenim nudijo številna brezplačna izobraževanja za osebnostno in strokovno rast in razvoj. 
Vključeni so tudi v projekt SPIN. V sklopu programa promocije zdravja na delovnem mestu njihova ekipa za 
promocijo zdravja pripravlja aktivnosti, preko katerih skrbijo za ohranjanje zdravja. Njihovi zaposleni so deležni 
sadnega kotička, kjer si lahko vsak dan postrežejo s svežim, lokalnim, sezonskim sadjem, enkrat mesečno jih še 
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tudi dodatno prehransko razvajajo (primer: s smoothie-ji). Vsak teden v sklopu »Poskočnega petka« izvedejo 
telovadbo na delovnem mestu s kineziologom. Vsakih 14 dni imajo »Sproščeno sredo«, ki je namenjena možnosti 
sofinancirane kratke sedeče masaže med delovnim časom. V vmesnem času med sodelavce delijo poučne 
vsebine in jih vabijo na pester nabor delavnic, ki so namenjene ohranjanju zdravja. Na voljo imajo tudi ustrezno 
zaščitno opremo, ki se v primeru specifičnih zdravstvenih težav na podlagi zdravniškega potrdila prilagodi (na 
primer ortopedska obutev za ljudmi s težavami s stopali/kolki/hrbtenico). V podjetju imajo na voljo prehrano, tako 
da lahko vsak delavec vsakodnevno prejme topel in zdrav obrok, pri čemer lahko izbira med številnimi meniji (tudi 
varovalnim, ki je namenjen bolj zdravemu načinu življenja). V primeru zdravstvenih težav namesto malice nudijo 
nadomestilo v obliki izplačila. V podjetju imajo v primeru stiske zaposleni na voljo brezplačno psihološko 
svetovanje. Nudijo jim aktivnosti v sklopu certifikata Družini prijazno podjetje. V letu 2021 so v nabor obstoječih 
ukrepov dodali še sprejem in obdaritev prvošolcev s strani direktorja ter prost dan za spremljanje devetošolca na 
informativni dan - v primeru izvedbe v živo) ter tako prispevali k lažjemu usklajevanju zasebnega in poklicnega 
življenja. Preko sistema BIPS lahko zaposleni kadar koli oddajo svojo idejo za inovacijo, spremembo, optimizacijo, 
pri čemer so lahko ideje vezane tudi na dodatne prilagoditve delovnega okolja in izboljšanje delovnih razmer oseb 
s statusom invalidnosti. 
 
Zavod RS za zaposlovanje (Urad za delo Velenje) je osrednja ustanova na trgu dela. Med njegove poglavitne 
naloge sodi tudi razreševanje vprašanj najranljivejših skupin na trgu dela, tudi odpravljanje brezposelnosti 
invalidov. Na področju zaposlovanja invalidov si na Uradu za delo Velenje prizadevajo doseči čim večje 
vključevanje brezposelnih invalidov in ostalih brezposelnih oseb, ki imajo omejitve pri zaposlovanju, na trg dela. V 
evidenci brezposelnih oseb na območju MO Velenje je bilo konec decembra 2021 prijavljenih 1.180 brezposelnih 
oseb, od tega 267 brezposelnih invalidov, kar je 30 oz. 10,1% manj kot v letu 2020. Med prijavljenimi osebami 
izstopajo ženske (62,1%) in dolgotrajno brezposelni invalidi, ki jih je 72,6%. V letu 2021 se je iz Urada za delo 
Velenje zaposlilo 115 brezposelnih invalidnih oseb, kar je samo 2 brezposelna invalida manj kot leto pred tem, od 
tega je zaposlenih brezposelnih invalidov občanov MO Velenje 76. Prav tako so jih vključevali v programe Aktivne 
politike zaposlovanja ter v zaposlitveno rehabilitacijo. V letu 2021 so v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja (APZ) 
vključili 87 brezposelnih invalidov (podatek se vodi na ravni Urada za delo Velenje – MO Velenje, Šoštanj, 
Šmartno ob Paki), od tega 37 invalidov v program Javna dela in Učne delavnice, 19 invalidov v program 
Spodbude za zaposlovanje, 31 invalidov v programe usposabljanja in izobraževanja v sklopu APZ.  
 

Starostna struktura prijavljenih brezposelnih invalidov MO Velenje je naslednja:  
 72,6 % je starih nad 50 let,  
 15,4 % je starih med 40 in 49 let,  
 11,6 % je starih 26 - 39 let in 
 0,4 % starih do 25 let.  

 
Izobrazbena struktura:  
 43,4 % invalidnih oseb ima osnovnošolsko izobrazbo, 
 32,2 % ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo,  
 18,4 % ima peto raven izobrazbe in 
 6,0 % ima višjo in visoko raven izobrazbe.  

 
Ključni dejavnik, ki poleg zdravstvenih omejitev vpliva tudi na zaposljivost invalidov, je torej njihova neugodna 

izobrazbena struktura ter njihova znanja in veščine, kar pomeni, da je posledično izbor del precej zožen na 
opravljanje preprostih in nezahtevnih del. V okviru Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v 
nadaljevanju ZZRZI), izvajajo rehabilitacijsko svetovanje z namenom in ciljem usposobitev invalida za ustrezno 
delo, njegovo zaposlitev (ali ohranitev zaposlitve), napredovanje v zaposlitvi ali ustrezna sprememba invalidove 
poklicne poti. V procesu rehabilitacijskega svetovanja se izvaja ugotavljanje smiselnosti za začetek postopka za 
pridobitev statusa invalida in/ali pravice do zaposlitvene rehabilitacije, informiranje in svetovanje o pravicah 
invalidov in spodbudah za zaposlovanje invalidov, ugotavljanje in analiziranje posebnih potreb pri zaposlovanju, 
funkcijskih zmogljivosti, opredelitev vrste in stopnje ovir pri zaposlovanju, analiza zmožnosti in sposobnosti osebe 
za usposabljanje in zaposlitev, ugotavljanje potrebe po poglobljenih oblikah obravnave v okviru zaposlitvene 
rehabilitacije ter izdelava ocene zaposlitvenih možnosti. Prav zaradi neustrezne izobrazbene strukture se v 
procesu zaposlitvene rehabilitacije - ob upoštevanju fizičnih in psihičnih omejitev zaradi posledic invalidnosti - 
pred zaposlitvijo osredotočajo predvsem na pridobivanje novih znanj in veščin na konkretnem delovnem mestu 
kot tudi na opredelitev potrebne strokovne in/ali tehnične podpore. 24.2.2021 je v veljavo vstopila sprememba 
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ZZRZIE-E, ki je v Ur.l. bila objavljena 9.2.2021, ki širi 
krog upravičencev do denarnega prejemka iz naslova vključitve v zaposlitveno rehabilitacijo tudi na prejemnike 
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nadomestil ZPIZ in denarnih nadomestilih za primer brezposelnosti po ZUTD, spremembo višine izplačanega 
zneska in kriterija doseženega števila ur, dodan pa je tudi strošek prehrane oz. na kratko: 

 Dodana je nova vrsta stroška (plačila stroškov za prehrano v višini nadomestila za prehrano med delom 
za zaposlenem v javnem sektorju),  

 Spremeni se limit ur upravičenosti do denarnega prejemka iz 100 ur na 60 oz. 129,  
 Denarni prejemek se po novem ne izplačuje v enotni višini 40 % MP, ampak v dveh:  

1.) 54 % minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu od 60 
do vključno 128 ur mesečno, 
2.) 65 % minimalne mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 129 
ur mesečno.  

Rehabilitacijsko svetovanje je torej kontinuiran proces in potrebuje intenzivno sodelovanje ter 
povezovanje različnih strokovnih služb. Tako se rehabilitacijski svetovalec povezuje z zdravnikom svetovalcem 
(praviloma zdravniki medicine dela, specialisti psihiatri), z rehabilitacijsko komisijo, izvajalci storitev zaposlitvene 
rehabilitacije ter z ostalimi nosilci invalidskega varstva oziroma zaposlitvene rehabilitacije, delodajalci (invalidska 
podjetja, zaposlitveni centri idr.), izvajalci programov socialne vključenosti, centri za socialno delo, centri za 
krepitev zdravja, ipd. Invalidne osebe, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije po ZZRZI 
Zavod RS za zaposlovanje kontinuirano vključuje v storitve zaposlitvene rehabilitacije k različnim koncesionarjem 
za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Na območju Urada za delo Velenje so: Zavod RUJ, Center za 
izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, s 1.1.2021 delujočo enoto v Velenju, na naslovu Prešernova 8, 
Velenje in RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o. Povečana motivacija, aktivacija, individualen 
pristop pa pripomorejo k večjemu vključevanju le-teh v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (javna dela, 
subvencije za zaposlitev, programi izobraževanja in usposabljanja, Učne delavnice..), h konkurenčnejšemu 
nastopu na trgu dela in k višji kvaliteti življenja. Po ZZRZI vlada z uredbo določa, koliko invalidov mora zaposliti 
podjetje glede na svojo velikost in dejavnost. Kvote so določene za delodajalce z več kot 20 zaposlenimi: zaposliti 
morajo od 2 do 6 % invalidov glede na skupno število delavcev, različno po dejavnostih. Delovna zmožnost ljudi z 
ugotovljeno trajno telesno in/ali duševno okvaro ter njihovo vračanje na delo po rehabilitaciji (lahko) sooblikujeta 
postopke za obvladovanje invalidnosti v družbi, kar se kaže v večji socialni vključenosti, v preprečevanju 
prezgodnjega (invalidskega) upokojevanja in v preprečevanju dolgotrajne brezposelnosti. 

 
V Skupini Premogovnik Velenje (v nadaljevanju SPV) je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 412 invalidov, od 
tega največ v invalidskem podjetju HTZ Velenje (402), ki so jim namenili posebno skrb pri uresničevanju njihovih 
pravic na različnih področjih. Invalidsko podjetje ves čas zagotavlja delo invalidom iz Premogovnika Velenje  in 
hčerinskih družb, prav tako pa zaposluje invalide s trga dela. Zaposlovanje invalidov je bilo usmerjeno v iskanje 
zdravju primernih delovnih mest. Pri tem je bila ključnega pomena kontinuirana in varna zaposlitev. V invalidskem 
podjetju so zaposlili 15 invalidov, ki so pred nastankom invalidnosti delo opravljali v Premogovniku Velenje in 8 
invalidov s trga delovne sile. Skladno s potrebami delovnega procesa in preostale delovne zmožnosti so jih 
zaposlili na različna enostavna in fizično nezahtevna dela. Na področju izvajanja storitev zaposlitvene in poklicne 
rehabilitacije, medicinske rehabilitacije, zaposlovanja invalidov, invalidskih postopkov,.. so sodelovali z zunanjimi 
institucijami:  z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Republiškim zavodom za 
zaposlovanje Slovenije, z zdravstvenimi domovi, Zvezo invalidskih podjetij, izvajalci storitev zaposlitvene 
rehabilitacije, z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije in 
drugimi. Cilje oz. aktivnosti na področja ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu so uresničevali v skladu s 
Kodeksom o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu mednarodne organizacije dela, ki je oblikovan kot 
vodnik za delodajalce in katerega temeljno sporočilo je, da morajo biti invalidom omogočene enake možnosti za 
pridobivanje spretnosti in izkušenj, ki jih potrebujejo, s končnim ciljem, da bi uspeli v zaposlitveni karieri. 
 
 

6. VERA IN DUHOVNA OSKRBA 

Verske ustanove, invalidske organizacije in društva zagotavljajo dostopnost do duhovne oskrbe in spodbujajo 
enake pravice do veroizpovedi, ne glede na vrsto invalidnosti. Poleg tega je njihova redna naloga skrb za 
dostopnost do cerkvenih objektov ter zagotavljanje ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali 
rekonstrukcij cerkvenih objektov. 
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7. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA 
VARSTVA 

V Republiki Sloveniji so zagotovljene možnosti svobodne oddaje volilnega glasu s tem, da se zagotovijo 
prilagojena volilna mesta za gibalno ovirane osebe. Poleg tega pravočasno obveščajo o dostopnih voliščih v 
skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Invalide spodbujamo in jim omogočamo sodelovanje pri pripravi občinskih dokumentov, ki se nanašajo na 
področja invalidov. Invalidska društva so vedno vabljena k sodelovanju pri pripravi programov za izboljšanje 
življenja invalidov v MO Velenje. Sodelovali so pri pripravi Programa za izboljšanje življenja invalidov MO Velenje 
za obdobje 2018-2021.  
 
 

8. AKTI OBČINE, KI UREJAJO VPRAŠANJA ZA URESNIČEVANJE PRAVIC INVALIDOV 

Invalidi se vključujejo v pripravo občinskih aktov, ki se nanašajo na vprašanja invalidov. 
 
Svet MO Velenje je na 2. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel Program za izboljšanje življenja invalidov v MO 
Velenje za obdobje 2018 do 2021. S pripravo Programa za izboljšanje življenja invalidov v MO Velenje za 
obdobje od 2018 do 2021 se je nadaljevalo z uspešno in ustaljeno prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na 
področju zagotavljanja dostopnosti. Program vsebuje nabor ukrepov, katerih nosilci so organi MO Velenje ter 
posamezni javni zavodi, podjetja, društva in ostale institucije v MO Velenje. Program vsebuje nabor ukrepov, 
razvrščenih pod sedemnajst ključnih ciljev - osveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki, 
zdravstveno varstvo, rehabilitacijski programi, strokovno-podporne storitve in programi, dostopnost grajenega 
okolja, informacij in prevozov, vzgoja in izobraževanje, delo in zaposlitev, materialna in socialna varnost, 
družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete, kultura, rekreacija in šport, vera in duhovna oskrba, 
vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva, podpora delovanju invalidskih 
organizacij, usposabljanje strokovnega kadra za komuniciranje in neposredno delo z osebami s posebnimi 
potrebami ter mednarodno sodelovanje. Do leta 2021 je veljal Program za izboljšanje življenja invalidov v MO 
Velenje za obdobje od 2018 do 2021, letos pa bo sprejeta Strategija socialnega varstva v MO Velenje, ki bo 
zajela tudi področje izboljšanja življenja invalidov. 
 
Svet Mestne občine Velenje je na 19. redni seji dne 28. 2. 2017 sprejel Celostno prometno strategijo Mestne 
občine Velenje, Trajnostna mobilnost za zeleno Velenje, Ukrepajmo danes za prijaznejši jutri (Uradni vestnik 
5/2017). Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje predvideva na področju uveljavitve trajnostnega 
načrtovanja prometa tudi naslednji ukrep, in sicer Strateško načrtovanje dostopnosti za invalide in druge osebe z 
oviranostmi. 
 
 

9. MATERIALNA, FINANČNA IN VSEBINSKA PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ IN 
POSVETOVANJE PRI ODLOČANJU O INVALIDSKIH ZADEVAH 

V MO Velenje deluje Svet za invalide, ki ima 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. Člani Sveta za invalide MO Velenje spremljajo učinke sprejetih ukrepov za osebe s 
posebnimi potrebami.  
 
MO Velenje nudi invalidskim organizacijam in društvom uporabo prostorov oziroma večnamenskih dvoran v 
občinski lasti za namen okroglih miz, predavanj in prireditev s področja invalidnosti. MO Velenje sofinancira 
programe in projekte s področja socialnega varstva, kulture in športa. Vsi razpisi so objavljeni na spletni strani 
MO Velenje, www.velenje.si, v poglavju Javne objave. V letu 2021 so bili na teh področjih objavljeni naslednji 
razpisi:  
 

 Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje 
v letu 2021. 

 Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna 
Mestne občine Velenje za leto 2021. Eden od sofinanciranih programov je: šport invalidov (programi, ki 
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so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju 
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom). 

 Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2021. 
 Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje, ki jih bo v letu 2021 

sofinancirala Mestna občina Velenje. 
 Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz 

proračuna Mestne občine Velenje. 
 

10. ZAKLJUČEK 

 
Invalidi lahko k družbi veliko prispevajo. Ni treba, da so odvisni od drugih. Ljudje smo od drugih odvisni, kadar 
nam drugi govorijo, kako moramo živeti in kaj moramo delati. Kadar o stvareh odločamo sami, smo samostojni. 
Tudi invalidi naj bi bili čim bolj samostojni. Pomembno je, da v okolju, kjer živijo, dobro počutijo. Morajo se počutiti 
varno. Imeti morajo primeren prostor za življenje. Drugi ljudje jih morajo upoštevati. 
 
S projektom Občina po meri invalidov dajemo velik poudarek invalidom, saj se zavedamo njihovega pomena 
vključenosti v družbo. Poleg njihove varnosti in zdravja skrbimo tudi za to, da sodelujejo pri kreiranju socialnega 
in kulturnega življenja naše skupnosti. Vsako leto izvedemo v MO Velenje številne dogodke, aktivnosti in ukrepe 
za izboljšanje življenja invalidov.  
 
Poskrbeli smo in skrbimo, da ima mesto Velenje značilnosti invalidom prijaznih občin. Tako bo tudi v bodoče, saj 
se bomo še naprej trudili odpravljati vse ovire, ki bi motile invalide pri vsakdanjih opravilih. Pri načrtovanju 
aktivnostih in dogodkov, ki se izvajajo v projektu Občina po meri invalidov bomo prisluhnili tistim, katerim je 
projekt namenjen – invalidom. 
 
 
 
Pripravila:       
Nina KORELC, univ. dipl. teol.                     Drago KOLAR 
višja svetovalka                                             predsednik Sveta za invalide 
                                              Mestne občine Velenje 
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Številka: 0230-0028/2022-502 
Datum: 24. 3. 2022 

 

POROČILO 
o izplačilu delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2020, katerih 

(so)ustanoviteljica je Mestna občina Velenje 
 

Na podlagi tretjega odstavka 22a. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZJPJS) višino dela 

plače za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na 

podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.  

 

Direktorjem pripada redna delovna uspešnost v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s 

Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 

31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - 

ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 - ZUPPJS17, 21/17, 46/17, 

69/17, 80/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 48/20, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20), ki v 27. členu določa, da skupen obseg sredstev 

za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto znaša 2% letnih sredstev za osnovne plače. Redna 

delovna uspešnost se jim lahko določi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno 

pogodbo za javni sektor, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih 

uslužbencev, in pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena. Skladno s 22. členom Zakona o sistemu plač 

v javnem sektorju skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti ne sme znašati več kot 5% letnih sredstev 

za osnovne plače.  

 

Mestna občina je ustanoviteljica naslednjih javnih zavodov: Vrtec Velenje, OŠ Šalek, OŠ Gorica, OŠ Antona Aškerca, 

OŠ Gustava Šiliha, OŠ Livada, OŠ Mihe Pintarja Toleda, CVIU Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Ljudska 

univerza Velenje, Lekarna Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Festival Velenje, Rdeča 

dvorana ŠRZ, Mladinski center Velenje, CRTI SAŠA in soustanovitelj javnih zavodov Kssena in Zavod za turizem 

Šaleške doline. 

 

Glede na to, da direktorjem v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 

za leto 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19, 139/20) redna delovna uspešnost do 30. 6. 

2020 ne pripada ter s prvim odstavkom 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki določa, da se 

direktorjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava, del plače za redno delovno 

uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno 

uspešnost v preteklem letu, bo direktorjem redna delovna uspešnost za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 lahko 

izplačana v letu 2021, na podlagi poročila za leto 2020. Višine izplačil javnih zavodov za leto 2020, katerih 

(so)ustanoviteljica je Mestna občina Velenje, so predstavljene v naslednji tabeli.  
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Delovna uspešnost za leto 2020, izplačana v letu 2021 

Javni zavod Financer Višina (EUR), bruto I.  Delovno mesto/oseba 

Vrtec Velenje Mestna občina Velenje 1.179,01 
ravnateljica, Nataša 
Doler 

Zdravstveni dom Velenje Ministrstvo za zdravje 1.056,13 
direktor, Janko 
Šteharnik 

CVIU Velenje 
Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport  

976,45 
ravnatelj, Aleksander 
Vališer 

Ljudska Univerza 
AZ Ljudska univerza 
Velenje 

976,45 
ravnateljica, Brigita 
Kropušek Ranzinger 

Lekarna Velenje Ministrstvo za zdravje 938,9 direktorica, Sabina Grm 

OŠ Gorica 
Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport  

902,78 
ravnateljica, Barbara 
Trebižan 

OŠ Antona Aškerca 
Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport  

902,78 
ravnatelj, Zdenko 
Gorišek 

OŠ Gustava Šiliha 
Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport  

902,78 
ravnateljica, Liljana 
Lihteneker 

OŠ Livada 
Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport  

902,78 
ravnateljica, Tatjana 
Zafošnik Kanduti 

OŠ MPT 
Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport  

902,78 
ravnatelj, Sebastjan 
Kukovec 

Knjižnica Velenje MOV 868,07 direktor, Vlado Vrbič 

Muzej Velenje 
Ministrstvo za kulturo in 
MOV 

MZK = 347,23 € 
868,07 € 

direktorica, Marija 
Ževart MOV = 520,84 € 

Festival Velenje MOV 868,07 
direktorica, Barbara 
Pokorny 

Zdravstveni dom Velenje Ministrstvo za zdravje 868,06 
pomočnica direktorja, 
Tanja Kontič 

Mladinski center Velenje MOV 868,05 direktor, Marko Pritržnik 

OŠ Šalek 
Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport  

834,68 
ravnateljica, Irena 
Poljanšek Sivka 
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Glasbena šola Fran Korun 
Koželjski 

Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport  

609,31 ravnatelj, Boris Štih 

KSSENA  Kssena  868,06  direktor, Boštjan Krajnc  

Zavod za turizem ŠD 
  

Mestna občina Velenje 
  

742,47 
  

direktor, Lenart Franci 
  

 

 
Pripravila:       
Nina KORELC, univ. dipl. teol., l.r.        Marko Pritržnik, prof. geog. in zgod., l.r. 
višja svetovalka                                                       vodja Urada za družbene dejavnosti 

 
 

 

                                                                             

 



 
POROČILO O IZVAJANJU IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
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LINIJSKEGA PREVOZA UČENCEV V MESTNI OBČINI VELENJE 
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1 OPIS PODJETJA 
Nomago d.o.o. je nastal z združitvijo podjetij Avrigo, Izletnik Celje, STA potovanja, Promet Mesec in AP 

Rižana. Tako podjetje sedaj oblikuje skupino vodilnih ponudnikov storitev na posameznih področjih. 

Zgodovina podjetij Izletnik Celje in Avrigo sega vse do let 1929 in 1945, ko sta v svojih lokalnih okoljih pričeli 

z izvajanjem prvih avtobusnih prevozov. Rast njune prometne dejavnosti je bistveno pripomogla k razvoju 

celjskega in goriškega območja, gospodarstva in družbe. V letih od ustanovitve do danes sta podjetji zrasli 

v obsežna prevoznika in s pridružitvijo podjetij Promet Mesec in AP Rižana skupina postaja največji 

ponudnik avtobusnih prevozov v državi. Samo v potniškem cestnem prometu Nomago tako združuje 600 

avtobusov, ki lahko na več kot 500 rednih linijah prepelje preko 10 milijonov potnikov letno. 

Skupina trenutno zagotavlja tudi mestni potniški promet v 7 slovenskih mestih (Celje, Nova Gorica, Velenje, 

Postojna, Krško, Idrija in Sevnica) ter vsakodnevne izredne prevoze za več kot 100 šol in podjetij po vsej 

državi.  

Poleg cestnih prevozov s pridružitvijo agencije STA potovanja Nomago pridobiva tudi eno od najuspešnejših 

zgodb na področju potovanj. V 18 letih je ekipa STA potovanja zrasla v eno izmed vodilnih agencij na 

področju prodaje letalskih kart, potovanj, prenočišč, poslovnih potovanj, organizacije študentskega dela v 

tujini in jezikovnih počitnic za otroke ter drugih produktov za vse segmente. 

1.1 Nomago jutri 

Nomago v prihodnosti vidi predvsem potencial v uporabi sodobnih tehnologij, ki bodo potovanja in prevoze 

približale kupcem in njihovemu načinu življenja. Uporaba novih tehnologij omogoča izboljšave poslovanja, 

večjo zanesljivost prevozov in varnost potnikov, uporabniki storitev pa bodo posebej občutili višjo dostopnost 

in preglednost storitev. 

Tehnologija bo bistveno izboljšala tudi vpliv prevozov na okolje. Nomago je sopodpisnik projekta EDISON 

(Eco Driving Innovative Solutions and Networking) in že danes svojo floto vozil širi izključno z vozili, 

skladnimi z EURO 5 in EURO 6 standardi, v teku pa so tudi projekti vključevanja električnih vozil. 

Podjetje Nomago bo nadaljevalo dolgoletna prizadevanja vseh podjetij, ki pod blagovno znamko združujejo 

svoje zgodbe. Nomago bo tako aktivno razvijal storitve, ki jih naši uporabniki potrebujejo za vsakodnevno 

mobilnost, ter za dopustniški oddih od nje. 
 

Naše poslanstvo je zagotavljanje učinkovitega in varnega prevoza potnikov v cestnem potniškem prometu, 

ter učinkovito izvajanje vseh ostalih dejavnosti. Vsaka pot ima več ciljev, eden izmed njih je tudi skrb za 

okolje. Z mislijo na boljši, lepši svet uporabljamo okolju prijazne avtobuse, s katerimi zmanjšujemo porabo 

goriva, energije in vode.  

Vizija našega podjetja je izjemnost na vseh področjih delovanja. 
 

Leta 2012 smo skupaj s partnerjem APS Velenje, na podlagi javnega razpisa, z Mestno občino Velenje 

podpisali koncesijsko pogodbo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in 

integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje.  

Koncesijsko dejavnost izvajamo: 

s partnerjem APS, Avtoprevozništvo in servis, d. d., Koroška cesta 64, 3320 VELENJE. 



 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                              

2 POSLOVNO POROČILO 

2.1 Mestni prevoz potnikov 

Prevoz v mestnem prometu je za uporabnike brezplačen. Vsakemu potniku javnega mestnega prometa se 

izda za posamezno vožnjo vozovnica z vrednostjo 0,00 €. Avtobusi so opremljeni z ustreznim sistemom, ki 

na podlagi izdajanja vozovnic omogočajo analiziranje podatkov.  

Potniki, ki uporabljajo brezplačni mestni prevoz so predvsem delavci, učenci, upokojenci in dijaki ter 

osnovnošolci, zato je v mesecih šolskega pouka tudi več prepeljanih potnikov. Veliko občanov uporablja 

mestni avtobusni prevoz  ob sobotah na pokopališče v Podkraj. 

Avtobusi, ki jih namenimo za opravljanje prevozov v mestnem prometu so nizkopodna vozila in kot taka 

posebej prirejena mestni vožnji. Posebnost mestne vožnje je med drugim tudi pogostejše zaviranje in 

speljevanje, kar povečuje porabo goriva, poleg tega pa od voznikov zahteva večjo pozornost na dogajanje 

v okolici, bolj previdno in umirjeno vožnjo, z velikim poudarkom na varnostni razdalji. 

 

Mestni prevoz potnikov se opravlja na šestih različnih progah. Avtobusi so enotne rumene barve oz. so 

posebej označeni in imajo kapaciteto najmanj 19 sedežev in 20 stojišč. Na rumeni progi vozita dva avtobusa 

prilagojena za vstopanje in izstopanje z invalidskim vozičkom, v vseh avtobusih pa so označeni tudi sedeži 

za invalide. Povprečna poraba goriva znaša na avtobus 18,27 l/100 km. 

Septembra 2017 smo dva avtobusa emisijskega razreda EURO 5 zamenjali z novima avtobusoma EURO 

6, kar je trenutno najčistejša tehnologija na področju dizelskih motorjev in tako prispevali k zmanjšanju emisij 

v okolje. 

Strošek mestnega prevoza je od 1.9.2020 do 31.8.2021 znašal 274.837,67 € brez vključenega DDV. 

 

 

2.1.1 Proge mestnega prometa Velenje 

RDEČA PROGA   

Gorica/Velenju, Velenje, Velenje pošta, Velenje tržnica, Velenje ŽP, Podkraj/Velenju pokop., Pesje 

 

RUMENA PROGA  

Velenje, AC Praprotnik, Gorica obračališče, Velenje NC Interspar, Šalek – Skalca, Poslovni center 

Efenkova, Velenje pošta, Tomšičeva, Tržnica, Tržnica – krožišče, Rudarski dom, Mestni stadion, Stari jašek, 

Restavracija Jezero, NC Merkur, NC Jager, Kolodvorska, Cvetličarna Iris, Vila Bianca, NC Velenjka 

 

PROGA DO POKOPALIŠČA PODKRAJ 

Velenje Vila Bianca, Velenje, Velenje NC Interspar,Velenje ŽP, Podkraj/Vel. pokop. 

 

MODRA PROGA 

Velenje, Konovo, Hrastovec, Škale 

 



 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                              

ZELENA PROGA 

Velenje, Ljubljanska cesta, Kavče, Laze/Velenju, Polzela/Arnače K, Arnače g., Sp. Laze , Sp. Laze K, Laze 

Vrbenjak 

 

ORANŽNA PROGA  

Velenje, Zg. Črnova, Pirešica, Vinska Gora, Sp. Črnova 

 

2.1.2 Shema mestnega prometa Velenje 

 

 

Shema 1: proge mestnega prometa 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                              

2.1.3 Prevoženi kilometri v mestnem prometu 

 
PROGA RUMENA MODRA ZELENA ORANŽNA RDEČA SKUPAJ 

leto 2020  - 2021   Škale Laze Sp. Črnova     
september 19.335 840 924 1.512 2.752 25.363 
oktober 20.222 880 968 1.584 2.880 26.534 
november 18.625 800 880 1.440 2.640 24.385 
december 18.448 800 880 1.440 2.624 24.192 
januar 19.335 840 924 1.512 2.752 25.363 
februar 18.448 800 880 1.440 2.624 24.192 
marec 21.109 920 1.012 1.656 3.008 27.705 
april 18.448 800 880 1.440 2.624 24.192 
maj 19.335 840 924 1.512 2.752 25.363 
junij 19.335 840 924 1.512 2.752 25.363 
julij 20.399 880 968 1.584 2.896 26.727 
avgust 20.222 880 968 1.584 2.880 26.534 
SKUPAJ 233.261 10.120 11.132 18.216 33.184 305.913 

 
Tabela 1: število prevoženih kilometrov 

 
V tabeli 1 je prikazano število prevoženih kilometrov v obdobju od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2021. 

Največ kilometrov prevozijo avtobusi na rumeni progi, kar v povprečju mesečno znese 19.438 kilometrov. 

Modra proga predstavlja mesečno v povprečju 843 prevoženih kilometrov. Na Zeleni progi mesečno v 

povprečju prevozimo 928 kilometrov. Oranžna proga vsak mesec povprečno znese 1.518 kilometrov. Na 

rdeči progi pa avtobusi opravijo povprečno mesečno 2.765 kilometrov. Skupaj na vseh progah v obdobju 12 

mesecev opravimo 305.913 kilometrov, od tega na Rumeni progi 233.261 kilometrov, na Modri progi 10.120 

km, Na Zeleni progi 11.132 km, na Oranžni progi 18.216 km ter na Rdeči progi 33.184 km.  



 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                              

 
Graf 1: število prevoženih kilometrov 

 
Graf 1 prikazuje število prevoženih kilometrov na progah glede na posamezen mesec. . 
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2.1.4 Prepeljani potniki v mestnem prometu 

 

  
RUMENA RUMENA 

pokopališče 
MODRA 

Škale 
ZELENA 

Laze 
ORANŽNA 

RDEČA SKUPAJ 
Sp. Črnova 

sep.20 25.193 116 285 341 313 1.922 28.170 

okt.20 25.452 142 319 369 314 1.835 28.431 

nov.20 33.201 177 153 184 186 949 34.850 

dec.20 11.149 60 129 148 141 829 12.456 

jan.21 23.822 78 274 353 284 2.429 27.240 

feb.21 19.954 108 247 258 256 2.579 23.402 

mar.21 21.213 111 257 278 265 2.629 24.753 

apr.21 24.203 115 339 441 371 2.589 28.058 

maj.21 25.391 119 344 416 414 2.475 29.159 

jun.21 27.234 134 340 359 339 2.456 30.862 

jul.21 24.732 127 379 398 376 2.120 28.132 

avg.21 19.238 188 348 345 356 2.517 22.992 

skupaj 280.782 1.475 3.414 3.890 3.615 25.329 318.505 
 

Tabela 2: število prepeljanih potnikov 

 

V tabeli 2 je prikazano število prepeljanih potnikov v obdobju od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2021. 

Največ uporabnikov brezplačnega mestnega prometa je na rumeni progi, v povprečju mesečno kar 23.399. 

Na Rumeni progi, ki pelje do pokopališča Podkraj smo vsak mesec povprečno prepeljali 123 potnikov. Po 

Modri progi se mesečno v povprečju prepelje 285 potnikov. Zelena proga mesečno v povprečju predstavlja 

324 prepeljanih uporabnikov. Oranžno progo vsak mesec povprečno uporabi 301 potnikov. Na rdeči progi 

pa se mesečno v povprečju prepelje 2.110 ljudi. Opazimo lahko, da smo največ potnikov prepeljali v mesecu 

novembru, ko je število potnikov na vseh progah skupaj skoraj 35.000. Celotno obdobje pa bilo še vedno 

pod vplivom COVID ukrepov (nošenje mask, omejeno št. potnikov) 

 



 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                              

 
 

Graf 2: število prepeljanih potnikov 
 
Graf 2 prikazuje število prepeljanih potnikov na posameznih progah. Skupaj na vseh progah v obdobju 12 

mesecev prepeljemo 318.505 potnikov, od tega na Rumeni progi 280.782, na Rumeni progi, ki vodi do 

pokopališča, 1.475, na Modri progi 3.414, na Zeleni progi 3.890, na Oranžni progi 3.615 ter na Rdeči progi 

25.329 potnikov.  
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 RUMENA 
RUMENA 

pokopališče 
MODRA 

Škale 
ZELENA 

Laze 
ORANŽNA 
Sp. Črnova RDEČA SKUPAJ 

2012/2013 333.067 2.610 4.257 6.931 5.945 29.288 382.098 

2013/2014 362.410 2.539 4.564 7.245 6.311 31.652 414.721 

2014/2015 385.083 1.922 4.873 7.577 6.612 26.081 432.148 

2015/2016 371.143 1.813 5.589 7.487 7.251 27.915 421.198 

2016/2017 368.097 1.644 5.254 6.768 6.896 28.303 416.962 

2017/2018 360.674 1.727 4.903 5.751 6.202 31.414 410.671 

2018/2019 358.138 1.814 4.497 5.115 4.947 33.432 407.943 

2019/2020 255.847 1.318 3.120 3.692 3.423 22.491 289.891 

2020/2021 280.782 1.475 3.414 3.890 3.615 25.329 318.505 

skupaj 3.075.241 16.862 40.471 54.456 51.202 255.905 3.494.137 
 

Tabela 4: število prepeljanih potnikov po letih izvajanja 

 

V tabeli 3 je prikazana primerjava števila prepeljanih potnikov v obdobju od 1. septembra 2012 do 31. 

avgusta 2021.  

 
Graf 3: primerjava števila prepeljanih potnikov glede na vsa leta izvajanja 

 
Graf 3 prikazuje število prepeljanih potnikov v obdobju od 1. septembra 2012 do 31. avgusta 2020.  
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2.2 Integrirani, posebno linijski prevoz učencev 

Za izvajanje integriranega posebno linijskega prevoza učencev smo v šolskem letu 2019/2020 vključevali 

19 avtobusov oz. kombijev. Letni strošek prevozov je znašal 416.836,94 € z vključenim DDV.  

 

2.2.1 Relacije posebno linijskih prevozov 

Posebne linijske prevoze učencev smo dnevno izvajali na sledečih relacijah: 
 
 
relacija  
1. OSNOVNA ŠOLA ŠALEK  

1.1. Šalek – Loke - Šalek  

1.2. Šalek – Paški Kozjak Klinc – Šalek  

1.3. Šalek – Dolič – Trebeliško – Ožir – Šalek  

1.4. Šalek – Šenbric – Šalek 

1.5. Šalek - Zgornji Šalek - Šalek 

 

 
2. OSNOVNA ŠOLA  ANTONA AŠKERCA, GUSTAVA ŠILIHA  

2.1. Pesje – AA – Pesje  

2.2. AA – Andraž – Tajna – Pesje – AA  

2.3. AA – Podkraj(pokopališče) – AA  

2.4. Pesje – AA(telov.) 

2.5. Andraž – AA – Andraž (podaljšanje) 

 

 
3. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA (ŠENTILJ)  

3.1. Podkraj – Sil. – Bund. – Pirh – Križ – GŠ – Podkraj  

3.2. Ložnica – Kote – Laze – Podkraj – Šentilj – Ložnica  

3.3. Ložnica – Kavče – AA – Ložnica  

 
4. OSNOVNA ŠOLA GORICA (VINSKA GORA)  

4.1. Prelska – Vinska Gora – Gorica – Prelska  

4.2. Obirc – Črnova – Vinska Gora – Obirc  

4.3. Janškovo selo – Gorica – Janškovo selo  

4.4. Bevče – Gorica – Bevče  

4.5. Tuševo – Vinska Gora – Tuševo  

 

 

 

5. OSNOVNA ŠOLA MPT in LIVADA  

5.1. Graška G. – Pleš. – Škale – MPT – Livada – Graška G.  



 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                              

5.2. Cirkovce – Hrastovec – Livada – Cirkovce  

5.3. Šm.Cirkovce – Cirkovce – Hrastnik – Livada – Šm. Cirkovce  

5.4. Sopota – Plešivec – Velunja – Plešivec (in nazaj)  

  
 

6. CVIU  

6.1. Šenbric – CVIU – Šembric (invalidski voziček)  

6.2. Prelska - V.G. – Črnova – Jan.selo – CVIU – Prelska  

6.3. Podkraj – Kavče – CVIU – Podkraj  

6.4. Goriška – Koželj. – Lipa – Šalek – CVIU – Goriška  

6.5. Stanetova – CVIU – Stante.(invalidski voziček)  

6.6. C. talcev – Kardeljev trg – CVIU – K.t.(2 invalidska vozička)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                              

3 ZAKLJUČEK 

Letos poteka že deseto leto izvajanja koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne gospodarske službe javnega 

mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje. S 

ponosom soustvarjamo vse uspešno zgodbo »Lokalca«.  

Trudimo se za korektno izvajanje naših storitev in zadovoljstvo potnikov. Prisluhnemo tudi predlogom 

uporabnikov in jih, če je le mogoče, tudi upoštevamo. Da bi bilo nezadovoljstva med uporabniki čim manj, 

tudi sami redno opravljamo kontrole izvajanja prevozov in morebitne pomanjkljivosti nemudoma odpravimo.  

Pri izvajanju prevozov pa nastajajo tudi težave na katere sami ne moremo vplivati, in sicer: 

 

• obratovanje Lokalca je v lanskem letu  v veliki meri krojil covid - 19, 

• zamude v času prometne konice, 

• v času poletne sezone (plaža) zaparkirano avtobusno postajališče Velenje, jezero, 

• vozne rede po postajališčih  smo ob koncu lanskega leta v celoti zamenjali. 

 

 
 

 

  NOMAGO d.o.o. 

                      Boštjan ČOKL, l.r. 

 



POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SAŠA REGIJE ZA LETO 2021   
 
 
Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA regije) je v preteklem letu 
opravljala naloge za 11 občin ustanoviteljic: Občina Gornji Grad, Občina Ljubno ob Savinji, 
Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina 
Solčava, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki ter sedežna občina Mestna občina Velenje. 
Vse občine ustanoviteljice imajo sprejet skupni odlok, v katerem so opredeljeni: ime in sedež 
organa, razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje skupne 
občinske uprave.  
 
Na podlagi sprejetega odloka so potem občine ustanoviteljice sklenile dogovore s sedežno 
občino ustanoviteljice, s katerim so podrobneje opredeljena področja in naloge, ki jih za občino 
ustanoviteljico opravlja organ skupne občinske uprave, način financiranja, medsebojne pravice 
in obveznosti med občino ustanoviteljico in sedežno občino ustanoviteljico, odgovornosti občine 
ustanoviteljice in zaposlenih v organu skupne občinske uprave in načrtovanje, način dela, 
poročanje o delu organa skupne občinske uprave. 
 
V preteklem letu so se izvajale skupne naloge na naslednjih delovnih področjih: medobčinska 
inšpekcija, medobčinsko redarstvo, pravna služba, občinsko odvetništvo, proračunsko 
računovodstvo, varstvo okolja in urejanje prostora. 
 
V SOU SAŠA regije je bilo v preteklem letu zaposlenih 41 javnih uslužbencev. Novi zaposlitvi sta 
bili na področju medobčinskega redarstva, kjer smo zaposlili dva sodelavca, opravljenih pa je bilo 
nekaj premestitev zaposlenih iz občinskih uprav občin ustanoviteljic v SOU SAŠA regije.  
 
Aktivnosti1 zaposlenih za občine ustanoviteljice, kjer je upoštevana urna postavka  
 

Medobčinska 
inšpekcija 

Medobčinsko 
redarstvo 

Varstvo 
okolja 

Pravna služba Občinsko 
odvetništvo 

209 554 82 5 

 

34 

Aktivnosti in opravljene ure zaposlenih za občine ustanoviteljice, kjer je upoštevana urna 
postavka 
  

Občina ustanoviteljica 
Aktivnosti 

(inšpekcija, redarstvo, varstvo 
okolja in odvetništvo) 

Št. opravljenih ur 
(inšpekcija, redarstvo, varstvo 

okolja, pravna služba in 
odvetništvo) 

Občina Gornji Grad 59 104 
Občina Ljubno 51 103 
Občina Luče 13 23 
Občina Mozirje 193 213 
Občina Nazarje 81 127 
Občina Prebold 33 77 
Občina Rečica ob Savinji 51 80 
Občina Solčava 11 26 
Občina Šmartno ob Paki 66 78 
Občina Šoštanj 326 553 
Skupna vsota 884 1384 

                                                           
1 Kot aktivnosti so šteti obiski zaposlenih v občinah ustanoviteljicah in opravila v pisarni za posamezno občino. 



Dejansko koriščena delovna področja po občinah (se lahko razlikuje od podpisanega dogovora) 
   

 
 
 
 
 

                               NALOGE                                     
OBČINA                                                                               

OBČINSKI 
INŠPEKCIJSKI 

NADZOR 
OBČINSKO 

REDARSTVO 
PRAVNA 
SLUŽBA 

OBČINSKO 
PRAVOBRANILSTVO 

NOTRANJA 
REVIZIJA 

PRORAČUNSKO 
RAČUNOVODSTVO 

VARSTVO 
OKOLJA 

UREJANJE 
PROSTORA 

CIVILNA 
ZAŠČITA 

POŽARNO 
VARSTVO 

UREJANJE 
PROMETA 

SKUPAJ 
ŠTEVILO 
NALOG 

Gornji Grad □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  3 

Ljubno □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  6 

Luče □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  3 

Mozirje □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  5 

Nazarje □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  3 

Prebold □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  2 

Rečica ob Savinji □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  4 

Solčava □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  4 

Šmartno ob Paki  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  6 
 
Šoštanj □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  7 

Velenje □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  7 

SKUPAJ ŠTEVILO OBČIN 11 11 7 4  4 3 10     



Služba medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja 
 
Medobčinska inšpekcija 
Inšpekcija je v občinah ustanoviteljicah opravljala nadzor nad izvajanjem določb veljavnih 
občinskih odlokov, veljavne državne zakonodaje in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa 
pristojnosti. Naloge so se opravljale v obliki rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov, kontrolnih 
inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti, skupnimi 
pregledi z ostalimi inšpekcijskimi službami.  
 
Inšpekcija za ceste je nadzor opravljala na podlagi Zakona o cestah, predpisov in standardov s 
področja cest ter na osnovi občinskih odlokov. V okviru svojih aktivnosti je obravnavala prijave, 
predloge in pobude občanov, predstavnikov lokalnih skupnosti, upravljavcev, vzdrževalcev 
prometnih površin, drugih inšpekcij, policije in redarstva. Prejete prijave in pobude je inšpekcija 
reševala sproti, obenem pa je izvajala redni nadzor cest in drugih površin namenjenih prometu. 
Pri izvajanju nalog inšpekcije je bil poudarek na preventivnem delovanju in preprečevanju pojavov 
pomanjkljivosti, ki bi lahko škodovale cestam ali ogrožale varnost prometa.  
 
Nadzor je inšpekcija za ceste izvajala predvsem na področju stanja cest, izvajanja del v 
varovalnih pasovih cest in na cestah, zagotavljanja minimalne preglednosti v križiščih, postavitve 
in stanja zapor, onesnaženja vozišč, stanja in ustreznosti prometne signalizacije. Več pozornosti 
je bilo namenjene prometni infrastrukturi v okolicah šol in vzgojno varstvenih ustanov, še posebej 
v času pred začetkom šolskega leta.  
 
V primerih, ko so bile ugotovljene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, so le-te zavezanci v 
večini primerov odpravili v odrejenem roku že na podlagi opozorila. V veliko primerih gre namreč 
za nepoznavanje predpisov in po tem, ko so zavezanci seznanjeni z zahtevami veljavne 
zakonodaje, v skladu z njo tudi uredijo zadeve.  
 
Pri izvajanju nadzora smo sodelovali s predstavniki lokalnih skupnosti, izvajalci rednega 
vzdrževanja, predstavniki upravljavcev, policijo, republiškimi inšpekcijami in ministrstvom za 
promet. Sodelovanje z vsemi lahko z naše strani ocenimo kot zelo dobro. 
Inšpekcija za ceste je delovala tudi na drugih področjih, ki niso neposredno povezana z nalogami 
inšpekcijskega nadzora. Sodelovala pri pripravi predlogov prometnih rešitev in potrebne 
prometne signalizacije, uvajanju in opremljanju novih območij, namenjenih časovno omejenemu 
in plačljivemu parkiranju, pripravi odlokov, svetovanju upravljavcem v zvezi z izvajanjem nalog s 
področja upravljanja ipd. 
 
Inšpekcija za komunalne zadeve je v lanskem letu opravljala redni nadzor zbiralnic za 
sekundarne surovine, ki so zaradi same lokacije izpostavljene, da vanje občani odlagajo 
odpadke, ki tja ne sodijo. Inšpekcija za komunalne zadeve je sama ali skupaj z izvajalcem javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in z usmerjenim nadzorom teh zbiralnic poskušala 
ugotoviti povzročitelje ter predlagala ukrepe za izboljšanje stanja.  

Opravljeni so bili nadzori skupaj z izvajalcem javne službe, glede ravnanja s komunalnimi odpadki 
v večstanovanjskih stavbah, ki po podatkih izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki ni dosegalo zadovoljive stopnje ločevanja odpadkov. Z ukrepi zoper morebitne kršitelje 
in obvestili upravnikom smo poskušali doseči boljše ravnanje z odpadki.  
Uvedenih je bilo nekaj postopkov v zvezi z neurejenim odvozom komunalnih odpadkov, glede na 
obvestilo izvajalca javne službe, da si zavezanci na njihov poziv niso uredili rednega odvoza 
komunalnih odpadkov oziroma je inšpekcija ob drugih nadzorih odkrila, da določeni naslovi 
nimajo urejenega odvoza komunalnih odpadkov. 
 
Število divjih odlagališč je primerljivo s preteklim letom in ni zaznati občutnega povečanja števila 
lokacij, kjer bi prihajalo do nedovoljenega odlaganja odpadkov. Pri odkritih divjih odlagališčih gre 
v večini primerov za odlaganje predvsem manjše količine odpadkov (nekaj vreč odpadkov iz 
gospodinjstev, pikniki, zabave, manjša količina gradbenih odpadkov). K tej problematiki se lahko 
prišteva tudi smetenje, ko gre za posledice odvržene plastične in papirnate embalaže na 
lokacijah, ki so zanimive za zbiranje in druženje.   
 
Na območju mestne občine Velenje in v nekaterih drugih občinah se uvajajo in nadaljujejo 
postopki priključevanja objektov na javni vodovod in javno kanalizacijo, prav tako je bilo 



obravnavanih nekaj prijav glede odvajanja odpadnih vod – izlivi iz obstoječih greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav.  
 
V pomladnih mesecih je bila opravljen nadzor območij vrtičkov na lokacijah Stara vas in Lipa – 
vzhod z namenom preprečevanja kurjenja odpadkov in preprečevanja kopičenja opreme, ki ni 
namenjena vrtičkarstvu ter ravnanj, ki skladno z navodili lastnika zemljišča (Mestna občina 
Velenje) niso dovoljena. 

 
Poleg tega je inšpekcija za komunalne zadeve sodelovala v delovnih skupinah na področju 
ravnanja z odpadki in se vključevala v reševanje problematike, ki ni neposredno povezana z 
nadzorom inšpekcije za komunalne zadeve. 

Na področju izvajanja nadzora na podlagi določb Gradbenega zakona občinska inšpekcija nadzira, 
ali je izvajanje vzdrževalnih del in gradnja enostavnih objektov, za katere ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja, v skladu s prostorskimi akti.  

Pri izvajanju nadzora gre v večini primerov za nadzor na podlagi prejetih prijav. Pri tem gre 
predvsem za prijave, ki so podane zaradi medsebojnih sporov med sosedi. Pri izvajanju nadzora je 
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in prostorske akte, ki so veljali v celotnem obdobju od 
postavitve objekta do inšpekcijskega pregleda. Tako se v dosti primerih izkaže, da gre za povsem 
legalne objekte.  

Na tem področju precej sodelujemo tudi z republiško gradbeno inšpekcijo, saj je meja med 
enostavnim in nezahtevnim objektom majhna, od tega pa je odvisna pristojnost ene ali druge 
inšpekcije. 

V primerih, v katerih so ugotovljena neskladja morajo zavezanci dela ustaviti in objekt, ki ni    
skladen s prostorskimi akti, odstraniti. Poleg tega se na zemljišče, na katerem se tak objekt 
nahaja, vpiše zaznamba v zemljiško knjigo in se izbriše, ko zavezanec izvrši inšpekcijski ukrep.  

 
Poleg inšpekcijskega nadzora, pogosto inšpektorji občanom tudi svetujejo in jim odgovarjajo na  
vprašanja, ki so povezana z delovanjem inšpekcije, velikokrat pa so vprašanja vezana tudi na 
povsem druga področja. 
 
Medobčinsko redarstvo 
V preteklem letu so občinski redarji opravljali nadzore nad določbami Zakona o pravilih cestnega 
prometa, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakona o zaščiti živali in veljavnih občinskih 
odlokov. Ob razglasitvi epidemije in vse do preklica, so opravljali nadzor tudi Odloku o začasni 
splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji.  

Opravljene so bile naslednje aktivnosti: 
- Kontrole mirujočega prometa na območju modrih con in kratkotrajnega parkiranja, 

območij za pešce in območij umirjenega prometa ter v garažnih hišah. 
- Kontrole mirujočega prometa po mestu, upoštevajoč postavljeno prometno signalizacijo 

in problematiko na določenih območjih mesta. 
- Urejanje prometa pri Zdravstvenem domu Velenje v času organiziranega jemanja brisov. 
- Obhodi Velenjske plaže ter ostalih pešpoti ob jezerih. V mesecu avgustu je postalo 

parkiranje na Velenjski plaži plačljivo in urejen nov režim parkiranja pred zapornico, 
katerega so redarji nadzirali.   

- Kontrole vodnikov psov glede uporabe povodcev in odstranjevanja pasjih iztrebkov.  
- Ob začetku šolskega leta so bili skupaj s policisti člani SPV in člani ZŠAM prisotni na 

lokacijah v bližini šolskih ustanov in šolskih poti. 
- Urejanje prometa ob dnevu mrtvih na parkiriščih v Podkraju in Škalah. 
- Opravljali so nadzore na podlagi izdanih soglasij in dovoljenj pristojnih uradov Mestne 

občine Velenje. 
- Kontrole glede upoštevanja prepovedi kurjenja v naravi. 
- Pri nadzorih so evidentirali poškodovano prometno signalizacijo, uničeno ali nedelujočo 

javno razsvetljavo in ostalo poškodovano urbano opremo ter o tem obveščali pristojne 
službe.  

- Odzivali so se na klice na mobilno številko redarstva, ki je bila aktivna v delovnem času 
redarstva.  



- Sodelovanje s policisti Policijske postaje Velenje in postajo prometne policije tekom 
celega leta. Opravljeni skupni nadzori z namenom preprečevanja vandalizma po mestu 
in skupni nazori na področju spoštovanja cestnih predpisov.  

 
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o pravilih cestnega prometa je bilo ugotovljenih 5.032 kršitev, 
najpogostejše (poleg hitrosti) so bile naslednje kršitve: 
 

- 1945 x neoznačitev časa prihoda ali neplačilo parkirnine; 
- 347 x parkiranje na mestu, kjer je to prepovedano s prometno signalizacijo; 
- 123 x parkiranje v nasprotju z označbami ali izven označb za parkiranje;  
- 121 x parkiranje na mestu za invalide; 
- 116 x parkiranje na prehodih za pešce, pločnikih ali v območjih za pešce; 
- 72 x parkiranje na označenih intervencijskih poteh; 
- 37 x parkiranje na površinah, ki niso namenjene prometu; 
- 24 x parkiranje v križišču; 
- 13 x ustavljanje in parkiranje na kolesarski stezi, pešpoti ali kolesarskem pasu; 
- ostale kršitve, ki so jih občinski redarji ugotovili manj kot deset pri posamezni določbi. 

 
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o zaščiti živali sta bila kršitelju izdana 2 plačilna naloga, ker psa 
nista bila na povodcu. 
 
Zaradi kršitev Zakona o javnem redu in miru so občinski redarji izrekli globe:  
- 6 x neupoštevanje zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe; 
- 3 x nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju. 
 
Zaradi kršitve Odloka o splošnem redu v Mestni občini Velenje je bil kršiteljem izdan plačilni 
nalog: 
- 4 x prekomerno uživanje alkoholnih pijač izven gostinskih lokalov; 
- 4 x kurjenja odpadkov. 
 
Zaradi neupoštevanja odredbe za odstranitev zapuščenega vozila so bila odstranjena in uničena 
3 zapuščena vozila. 
 
Ugotovljen je bil en prekršek, zaradi katerega smo podali obdolžilni predlog na sodišče. 
 
Na medobčinskem redarstvu tudi zbiramo vse primere vandalizma in kaznivih dejanj zoper 
infrastrukturo, ki je v lasti Mestne občine Velenje. V ta namen dogodke dokumentiramo, 
zavarujemo dokaze in podatke v obliki kazenskih ovadb s predlogom za pregon storilcev 
posredujemo Policijski postaji Velenje. V letu 2021 je bilo takih dogodkov zabeleženih 19. Končno 
dokumentacijo prejme sodelavec na Mestni občini Velenje, ki nato podaja odškodninske zahtevke 
na zavarovalnico. 
 
Meritve s stacionarnim radarjem so potekale na Partizanski, Šaleški, Goriški in Kidričevi cesti. 
Skupno je bilo ugotovljenih 2.255 kršitev.  
 
Ukrepi so bili naslednji: 

- 1 x prekoračitev hitrosti nad 50 km/h – podan obdolžilni predlog; 
- 2 x prekoračitev hitrosti od 40 do 50 km/h – izdan plačilni nalog 
- 19 x prekoračitev hitrosti od 30 do 50 km/h – izdan plačilni nalog; 
- 169 x prekoračitev hitrosti od 20 do 30 km/h – izdan plačilni nalog; 
- 2050 x prekoračitev hitrosti od 10 do 20 km/h – izdan plačilni nalog. 

 
Najvišja zabeležena hitrost je bila na Partizanski cesti, in sicer 107 km/h. 
 
Od vseh ostalih občin ustanoviteljic se je v preteklem letu Občina Prebold odločila za merjenje 
prevelikih hitrosti.  
 
 
 
 



       Statistika vseh prekrškovnih zadev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021 
 

Prekrškovne zadeve Leto 2021 
Plačilni nalogi  2969 
Poizvedbe pravnim osebam 759 
Ugovori 5 
Zahteve za sodno varstvo 194 
Predlogi za obročno odplačilo globe 2 
Sklepi 2 
Odločbe 184 
Odgovori, pojasnila, dopolnitve 132 
Ustavljeni postopki 89 
Odstopi zahtev za sodno varstvo na sodišče 30 
Zapuščena vozila 3 
Opozorila 145 
Sodne odločitve 18 
Predlogi davčne izterjave - globe 341 
Predlogi davčne izterjave - stroški prekrškovnega organa 9 
Predlogi davčne izterjave - stroški sodišča 4 
Preklici davčne izterjave 11 
Plačane globe 2432 
Plačane globe z izterjavo 563 
Plačilo na obvestilo o prekršku 1676 

 
Varstvo okolja  

Področje varovanja kakovosti zraka 
Aktivnosti na področju spremljanja in varovanja kakovosti zraka so potekale na podlagi državnih 
in občinskih predpisov. Po veljavnem Odloku o informacijskem sistemu za področje zraka na 
območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, s katerim so 
predpisane aktivnosti za varovanje kvalitete zraka, so se opravljale naloge z namenom 
zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in posodabljanja Ekološkega informacijskega sistema 
(EIS). Sistem pridobiva podatke o meritvah ekoloških in meteoroloških parametrov s postaj na 
osmih merilnih lokacijah (Velenje, Pesje, Škale, Graška gora, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, 
Lokovica-Veliki vrh) in z mobilne postaje v Šoštanju ob Termoelektrarni Šoštanj. 
  
Meteorološki parametri (temperatura zraka, smer in hitrost vetra, vlaga v zraku) se z merilniki 
spremljajo na vseh merilnih mestih, od ekoloških parametrov se opravljajo meritve žveplovega 
monoksida (na vseh merilnih mestih), ozona (na treh merilnih mestih), dušikovih oksidov (na štirih 
merilnih mestih) , in delcev v zraku (na štirih merilnih mestih). Od januarja 2021 se poleg meritev 
delcev PM10 v zraku na istih lokacijah redno opravljajo in spremljajo rezultati meritev delcev 
PM2,5.  
 
Redno se je spremljalo in nadzorovalo delovanje sistema, opravljale so se analize posebnosti, 
nepravilnosti in odpravljale pomanjkljivosti, podajali so se predlogi rešitev in posodobitev. 
Spremljala se je kvaliteta prenosov podatkov iz postaj v sistem in nadalje na splet, rezultati 
merjenih parametrov v zraku, vodile so se evidence o izmerjenih vrednostih ter obveščanje 
javnosti in pripravljala redna tedenska in mesečna poročila ter letno poročilo, ki so bila 
posredovana ali predstavljena naslovnikom in javnosti skladno z določili odloka. Mesečno so na 
delovnih sestankih, ki se jih udeležujejo sodelujoči pri delu na sistemu, potekale analize kvalitete 
delovanja sistema in merilnih rezultatov. 



Zagotavljala se je stalna pripravljenost in izredno obveščanje v primerih povišanih vrednosti 
onesnaževal v zraku zaradi zaščite zdravja in okolja. Zaradi tega se je v spomladanskem času 
opravila opozorilna vaja z zunanjimi sodelujočimi, pred poletjem in poleti je bilo objavljeno 
obvestilo za javnost z napotki o tem, kako ravnati v primerih morebitnih povišanih vrednosti ozona 
v zraku. 
 
Javnost je bila o rezultatih izvedenih meritev redno obveščena prek spletnih strani in sredstev 
javnega obveščanja, informacije o koncentracijah merjenih vrednosti onesnaževal v zraku so bile 
objavljene in urno osvežene na spletni strani http://okolje.velenje.si/ in na spletni strani Mestne 
občine Velenje. 
 
Tudi v letu 2021 so se redno spremljali podatki o vsebnosti prašnih delcev PM10 v zraku, ki jih za 
Velenje objavlja Agencija RS za okolje (ARSO). Meritve se izvajajo v okviru republiške merilne 
mreže ARSO na lokaciji, kjer v okviru EIS spremljamo ostale merjene parametre. Število 
preseženih vrednosti je bilo v letu 2021 (kot tudi prejšnja leta) manjše od dovoljenega; meritve še 
naprej neprekinjeno tečejo.  
 
Izvedene so bile naloge glede pridobivanja podatkov in izdaje odločb za plačilo okoljske takse za 
Premogovnik Velenje, koordiniranje dela med predstavnikom Energetske svetovalne pisarne 
(ENSVET), Mestno občino Velenje in sredstvi javnega obveščanja, sodelovanje v delovnih 
skupinah v okviru Mestne občine Velenje in izven ter povezovanje z ustanovami in posamezniki 
pri zadevah z delovnega področja.  
 
Področje ravnanja s komunalnimi odpadki  
Na nekaterih zbiralnicah na območju mestne občine Velenje se je povečal volumen postavljenih 
zabojnikov. Na območju KS Staro Velenje se je načrtovala prva podzemna zbiralnica kot vzorčni 
primer. Spremljali smo učinke vzpostavitve sistema zbiranja embalaže iz plastike in kovin po 
sistemu od vrat do vrat, za del blokovne gradnje in za individualne objekte na celotnem območju 
Šaleške doline. Skupaj s koncesionarjem smo uspešno spremljali naloge v okviru obratovanja 
zaprtega odlagališča Velenje, saj mora upravljavec izvajati nujne naloge tehničnega in okoljskega 
monitoringa v obdobju 30 let po zaprtju. V okviru objektov zbirnega centra in skladišča za ločene 
frakcije je koncesionar izvedel nekaj ukrepov vezanih na boljšo požarno varnost in s tem pripeval 
k ureditvi zbirnega centra v skladu z novimi zakonodajnimi zahtevami s tega področja. Pričeli smo 
z aktivnostmi za načrtovanje podzemnih zbiralnic na območju centralnih predelov mesta Velenje. 
 
Sledili smo spremembam v predpisih ločenega zbiranja, ki se upoštevajo pri spremembah in 
dopolnitvah občinskih predpisov ter obveščanju prebivalcev. V preteklem letu smo kot solastniki 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje finančno sodelovali tudi pri obnovi in posodobitvi, 
ki je bila izvedena zaradi priprave dokumentacije za večje obnove, ki so načrtovane v prihodnjem 
obdobju.  
 
Področje ravnanja s komunalno in padavinsko odpadno vodo ter pitno vodo 
Tako kot leta poprej je bil tudi v preteklem letu za občane, ki živijo v objektih, ki spadajo v 
razpršeno gradnjo, izveden javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev na podlagi 
javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje. Sredstva za sofinanciranje MKČN smo lahko 
dodelili štirim vlagateljem. Kljub promociji ni bilo velikega zanimanja za vgradnjo MKČN.  
 
Mestna občina Velenje ima skupaj z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki v upravljanju tudi 
centralno čistilno napravo Šaleške doline. V preteklem letu je bilo opravljeno investicijsko 
vzdrževanje hidromehanske opreme in obnova nekaterih delov betonov tako na mehanskem delu 
čiščenja kot pri obnovi dela gnilišč. Nabavljena je bila nova dehidracijska naprava. Obnove in 
posodobitve so se financirale po delitvenem ključu glede na delež solastništva. Prav tako se je 
vzdrževala tudi druga hidromehanska oprema. 
 
Trajnostna mobilnost 
V okviru projekta celostne teritorialne naložbe (CTN) - Avtobusna postajališča in nadstreški nad 
električnimi kolesi Mestne občine Velenje se je pripravila projektna dokumentacija faze PZI in 
razpisna dokumentacija, prijava projekta na ZMOS in MZI v okviru mehanizma za sofinanciranje 
projektov CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

http://okolje.velenje.si/


Služba medobčinskega odvetništva in pravna služba  
Občinsko odvetništvo 
- Predlogi za izvršbe na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin. 
- Predlogi za omejitev dedovanja, priglasitve v stečajne postopke in postopke prisilne 

poravnave. 
- Zastopanje občin v ostalih postopkih pred sodišči, priprava tožb, odgovorov na tožbe,  

delovnopravni spor, delitev stvari v solastnini, sodelovanje v postopkih mediacije in priprava 
strokovnih podlag za dosego dogovora, vodenje postopkov glede zahtev za določitev 
pripadajočega zemljišča. 

- Sestavljanje prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb, aneksov, brezplačnih prenosov 
namesto razlastitve. 

- Sodelovanje pri javnih razpisih, javnih dražbah (prodaje nepremičnin, oddaje nepremičnin v 
najem). 

- Vpisi v zemljiško knjigo. 
- Zastopanje občin in ene od krajevnih skupnosti predpravdnih zadevah (nepremičninski spori). 
- Strokovna pomoč in svetovanje pri reševanju pravnih vprašanj z delovnega področja vseh 

uradov, pregledovanje in sestava raznih listin, sodelovanje v delovnih skupinah in komisiji za 
ravnanje, upravljanje in pridobivanje zemljišč. 

- Spremljanje sprememb zakonodaje. 
- Vlaganje predlogov za kazenski pregon ter zastopanje občin kot oškodovanke v kazenskih 

postopkih. 
- Sodelovanje v Komisiji za ravnanje, upravljanje in pridobivanje zemljišč. 
 
Pravna služba 
- Priprava sprememb k dogovorom za občine ustanoviteljice. 
- Izvedba kadrovskih zadolžitev pri premestitvah javnih uslužbencev. 
- Sprejetje in usvojitev večjih zakonodajnih sprememb na področju javnega naročanja (novela 

Zakona o javnem naročanju).  
- Izvedba večjega števila javnih naročil po Zakonu o javnem naročanju (za občine 

ustanoviteljice in zavode). 
- Svetovanje glede izvedbe javnih naročil in koncesij ostalim občinam, zavodom ter pomoč pri 

reševanju javno naročniške problematike. 
- Vodenje revizijskih in pred revizijskih postopkov (za občine ustanoviteljice in zavode). 
- Izvajanje nalog in obveznosti v sistemu elektronske oddaje ponudb e-JN in na Portalu javnih 

naročil Republike Slovenije. 
- Aktivno sodelovanje v projektnih skupinah pri pripravah na investicije iz sheme CTN in druge 

investicije, priprava investicijskih, nabavnih pogodb in drugih pogodb. 
- Sproten pregled pogodb, sprotno reševanje problematike pri izvedbi investicijskih, nabavnih 

in drugih pogodbah. 
- Pomoč skrbnikom pri izvedbi evidenčnih javnih naročil, iskanje sistemskih rešitev za izvedbo 

posameznih javnih naročil in povezovanje istovrstnih javnih naročil med posameznimi 
skrbniki, opozarjanje na morebitne kršitve in preprečevanje kršitev pri izvedbi evidenčnih 
javnih naročil. 

- Priprava internih aktov postopkov izvedbe evidenčnih javnih naročil, za občine ustanoviteljice 
(Pravilnik o javnih naročilih manjših vrednosti). 

- Seznanjanje vseh zaposlenih z zakonodajnimi novostmi na področju javnega naročanja in 
pomoč pri tolmačenju določb Pravilnika o naročilih manjše vrednosti in ZJN-3 ter spremljajoče 
zakonodaje. 

- Poročanje KPK-ju za osebe, odgovorne za javna naročila, in priprava in sporočanje podatkov 
o evidenčnih javnih naročilih za preteklo leto. 

- Priprava odgovorov in obrazložitev za računsko sodišče, notranjo revizijo in nadzorni odbor. 
- Vodenje postopkov za podelitev koncesij na podlagi ZZDej. 
- Priprava gradiva za seje občinskih svetov. 
- Priprava celotnega postopka v procesu participativnega proračuna. 
- Postopki v procesu dodelitve neprofitnih stanovanj. 
- Zastopanje v postopku razlastitev. 
 
Medobčinska služba urejanja prostora  
- Priprava in izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišč. 
- Priprava in izdajanje potrdil o predkupni pravici občin. 



- Priprava in izdajanje lokacijskih informacij za posege v prostor. 
- Priprava in izdajanje vseh vrst soglasij in mnenj (mnenja o skladnosti s prostorskimi akti občin,  

soglasja za posege v prostor, soglasja za posege v varovalnih pasovih občinskih cest, soglasja 
za priključitve na občinske ceste, soglasja za zapore cest, soglasja za prekomerno obremenitev 
s hrupom itd.). 

- Priprava in izdajanje projektnih pogojev za posege v prostor. 
- Vodenje postopkov in izdaja odločb za postavitev ali odstranitev vertikalne in horizontalne  

prometne signalizacije. 
- Priprava in izdajanje odločb za odmero komunalnega prispevka. 
- Vodenje postopkov najemniških razmerij občinskih stanovanj. 
- Priprava in urejanje podatkov za odmero NUSZ ter reševanje pritožb v zvezi z njimi. 
- Priprava predpogodb, kupoprodajnih pogodb, menjalnih pogodb, služnostnih pogodb itd. 
- Vodenje postopkov pri izdelavi strokovnih podlag prostorskih aktov občine. 
- Priprava občinskih odlokov posameznih prostorskih aktov občin. 
- Vodenje postopkov pri izdelavi prostorskih aktov občin (OPN, OPPN, sprememb in dopolnitev 

prostorskih aktov občin). 
- Svetovanje in pomoč občanom s področja urejanja prostora in varstva okolja. 
 
Medobčinska služba računovodstva   
- Priprava letnih poročil za občine, priprava zaključnih računov proračunov za občine, za 

Ministrstvo za finance in občinske svete.  
- Priprava in oddaja premoženjskih bilanc, poročanje o porabi požarne takse, priprava  

proračunov za leti 2021 in 2022, priprava in oddaja statistike finančnih računov ….  
- Turistična in promocijska taksa - mesečno pošiljanje obvestil zavezancem za plačilo takse o 

potrebni višini nakazila takse, spremljanje prilivov, pošiljanje opominov po potrebi, kvartalno 
poročanje. 

- Vnos pogodb in spremljanje dejanske realizacije, redno spremljanje likvidnosti in elektronsko 
plačevanje vseh obveznosti občin. 

- Sodelovanje pri izvajanju kohezijskega projekta iz vidika računovodstva in financ. 
- Izstavljanje računov in zahtevkov, položnic za najemnino/uporabnino garaž, najemnine in 

kupnine stanovanj, zakupnino vrtičkov, izstavljanje opominov, izterjava neplačanih računov, ter 
priprava dokumentacije za tožbe ter za odpis terjatev. 

- Spremljanje plačil, knjiženje spornih terjatev, bančnih izpisov, komunalnega prispevka, vodenje 
evidenc ostalih podračunov javnofinančnih prihodkov. 

- Sodelovanje v postopkih javnih naročil, razpisov javnih sredstev, oddajanja nepremičnega in 
premičnega premoženja v najem s finančnega vidika, v postopkih prodaje finančnega 
premoženja. 

- Obračun plač in drugih izplačil (sejnine …). 
- Izvajanje poštnih storitev. 
- Krajevne skupnosti Občine Šoštanj so samostojne pravne osebe. Vse naloge v manjšem 

obsegu za njih opravlja občina, in sicer: priprava letnih poročil in zaključnih računov, priprava 
premoženjskih bilanc, priprava proračunov za leti 2021 in 2022, redno spremljanje likvidnosti in 
porabe proračunskih sredstev, elektronsko plačevanje vseh obveznosti, izstavljanje računov za 
najeme domov krajevnih skupnosti, pokopališča v Zavodnjah in Belih Vodah, pošiljanje 
opominov za neplačane obveznosti, knjiženje in pregled prejetih računov. 
 
 

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE VELENJE 
ZA LETO 2021 
 
Mestna občina Velenje ima od leta 2008 sprejet občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV), 
kot to določa Zakon o občinskem redarstvu. Ocena izvajanja OPV temelji na podlagi letnega 
poročila o delu policije, letnega poročila Skupne občinske uprave SAŠA regije ter opravljenih 
nalogah ostalih občinskih organov. Z opravljenimi nalogami želimo pripomoči k dvigu kakovosti 
življenja in bivanja občanov ter višji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti. 
Tretji odstavek 6. člena Zakona o občinskem redarstvu določa, da morajo občinski organi najmanj 
enkrat letno oceniti izvajanje OPV. OPV je sestavljen iz posnetka stanja oz. statističnega prikaza 
občine, ocene varnostnih razmer, opredelitve varnostnih potreb občine, ciljev občinskega 
programa varnosti, organiziranosti in načina dela medobčinskega redarstva. 



Predstavljena so področja, na katerih so občinski redarji v preteklem letu izvajali aktivnosti. 
 

      Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  
Na področju mirujočega prometa je bilo največ kršitev ugotovljenih zaradi neoznačitve časa 
prihoda ali neplačila parkirnine, parkiranje na mestih, kjer je to prepovedano s prometno 
signalizacijo, parkiranje v nasprotju z označbami ali izven označb za parkiranje, parkiranje na 
mestu za invalide, na prehodih za pešce, pločnikih ali v območjih za pešce, parkiranje na 
intervencijskih poteh idr.  
Na zadnje uvedena modra cona E na Zidanškovi je bila med uporabniki teh parkirnih površin zelo 
dobro sprejeta. Ob koncu preteklega leta je bilo s prometno signalizacijo urejeno novo območje 
kratkotrajnega parkiranja v Starem Velenju. Nekaj dni je potekalo opozarjanje uporabnikov, nato 
se je začel izvajat običajen nadzor. Z uvedbo novega prometnega režima se je stanje parkiranja 
zelo izboljšalo. Prav tako so redno potekale kontrole mirujočega prometa na območju ostalih 
modrih con in kratkotrajnega parkiranja, na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa 
ter v garažnih hišah.  
Izvajale so se kontrole mirujočega prometa tudi drugod po mestu, upoštevajoč postavljeno 
prometno signalizacijo in problematiko na določenih območjih mesta. Če so občinski redarji pri 
svojem delu opazili pomanjkljivosti na prometni infrastrukturi, so o tem seznanili inšpekcijo za 
ceste. 
Od razglasitve epidemije covida-19 so občinski redarji začeli z urejanjem prometa pri 
Zdravstvenem domu Velenje v času, ko so ljudje prihajali na odvzem brisov. Z njihovo prisotnostjo 
se je zagotavljala pretočnost celotnega prometa na tem območju.  
 
Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin  
Občinski redarji so izvajali kontrole v območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, v 
parkih, na otroških in športnih igriščih ter na ostalih pohodnih površinah, namenjenih pešcem. 
Izvajali so skupne patrulje policistov in redarjev na kolesih z namenom osveščanja in opozarjanja 
udeležencev v prometu glede upoštevanja prometne signalizacije. Če so bile zaznane 
nepravilnosti ali poškodbe na teh površinah, je bilo to sporočeno vzdrževalcu rednega 
vzdrževanja cest, ki je pomanjkljivosti tudi odpravil.   
 

      Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulture dediščine  
Pri ogroženosti javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine se občasno pojavljajo 
poškodovanja javne razsvetljave in urbane opreme. Če so bile evidentirane poškodbe na javnih 
objektih ali urbani opremi, je bilo to prijavljeno na Policijsko postajo Velenje, podane so bile tudi 
kazenske ovadbe zoper neznane storilce. Da bi bilo vandalizma čim manj, občinski redarji 
opravljajo redne obhode na lokacijah, kjer običajno prihaja do zadrževanja ljudi (garažne hiše, 
javne sanitarije, parki, igrišča, šole, vrtci, domovi krajevnih skupnosti ipd.).  
 

      Ogroženost javnega reda in miru  
Občinski redarji so s svojo prisotnostjo na javnih površinah tako v središču mesta kot v širši okolici 
skušali zagotavljati varno okolje vsem občanom in obiskovalcem.  

 
      Ogroženost na javnih shodih in prireditvah  

Glede na situacijo, povezano z epidemijo covida-19 v preteklem letu, ni bilo javnih shodov in 
prireditev v takih oblikah kot pretekla leta.  
 

      Ogroženost okolja 
Občinski redarji so pri svojih kontrolah evidentirali odložene odpadke na mestih, ki temu niso 
namenjena. Predvsem gre za lokacije ob cestah, odmaknjena mesta, nekatere lokacije zbiralnic,  
javna parkirišča. V teh primerih so bile obveščene pristojne službe, da so bili odpadki čim hitreje 
odstranjeni.  
 

      Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah niso bili zaznani.  
 

      Organiziranost in način dela medobčinskega redarstva  
V Skupni občinski upravi SAŠA regije, Službi medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, 
je opravljalo delovne naloge deset občinskih redarjev. V mesecu marcu smo zaposlili dva redarja, 
ki sta na začetku letošnjega leta udeležila obveznega osnovnega usposabljanja v Tacnu in 



Gotenici (usposabljanje še poteka). Trije občinski redarji pa so opravili obvezno obdobno 
usposabljanje. V preteklem letu so občinski redarji opravljali naloge v enajstih občinah 
ustanoviteljicah. Poleg občinskih redarjev so naloge s področja redarstva v administraciji 
opravljali še štirje javni uslužbenci. 
V preteklem letu je bilo zaradi razglašene epidemije delo občinskih redarjev delno spremenjeno. 
V času epidemije in tudi po preklicu so bili vsakodnevno prisotni na lokaciji Zdravstvenega doma 
Velenje, kjer so skrbeli za pretočnost prometa. Delo je večinoma potekalo v dveh izmenah, 
občasno tudi v nočnem času. Izvedenih je bilo nekaj skupnih patrulj s policisti, preko celega leta 
pa je potekalo zelo dobro medsebojno sodelovanje in obveščanje. Na območju mestne občine 
Velenje so bili občinski redarji prisotni dnevno, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa po 
predhodnem dogovoru in planu nalog za posamezno občino.  
  
Zagotavljanje varnostnih potreb občine temelji na delu policije in na sodelovanju medobčinskega 
redarstva, ki izvajata naloge po pooblastilu in v skladu z možnostmi ukrepanja na podlagi veljavne 
zakonodaje. V manjši meri se varnostne potrebe zagotavljajo tudi preko drugih služb (varnostne 
službe, državne inšpekcije, ukrepi občinske uprave).  
Za občane, ki prebivajo na tem območju, je pomembno zavarovanje življenjskega in bivalnega 
okolja, ki zagotavlja kvalitetno življenje v občini, ki pa je povezano s skrbjo za javno infrastrukturo 
ter zagotavljanjem javnega reda in miru.  
 
Osnovni cilj OPV je zagotoviti dobro stanje javne varnosti oziroma javnega reda in miru v Mestni 
občini Velenje. Tako kot do sedaj bomo tudi v prihodnje skušali svoje delo usmeriti predvsem v 
preprečevanje situacij, ki lahko negativno vplivajo na varnost ljudi in premoženja. Posebno 
pozornost bomo namenili aktivnostim, ki bodo v dobro širši družbeni skupnosti, v javno korist in 
v zadovoljstvo občanov. Delovanje organa je bilo, po naših ocenah, dobro. Če bo mogoče, bomo 
svojo pozornost namenjali preventivnemu delovanju, obenem pa bomo predvsem pozorni na 
kršitve, ki lahko ogrožajo ljudi, premoženje in okolje, ter kršitve, s katerimi je lahko ogrožen javni 
interes. 
 
 
 

                                             Sonja Glažer, l.r. 
                   vodja Skupne občinske uprave SAŠA regije   
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POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA 

PODROČJU TURIZMA V MOV ZA LETO 2021 
 
I. 

 
Mestna občina Velenje je v Uradnem listu RS, št. 13/2021, dne 29. januarja 2021 objavila Javni razpis za 
sofinanciranje programov in projektov na področju turizma, ki jih je v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje. 
Javni razpis je bil objavljen od 29. januarja do 3. marca 2021, vsa razpisna dokumentacija je bila na voljo v sprejemni 
pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (priložnosti / javni razpisi, natečaji).  
 
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. 

 
Na »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2021«, je prispelo 9 
prijav.  
 
Člani komisije so vsako prijavo ovrednotili 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. 
Rezultati ocenjevanja, odobreni zneski in izplačila v letu 2021 so bili sledeči: 
 
Razpisno področje A: 

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

odobren znesek 
2021 

izplačano 
2021 

1 
REVIVAS - DRUŠTVO ZA 
OŽIVITEV IN PROMOCIJO 
VASI ŠKALE  

Program; Škalska pravljica. 97 t 
 

2.813,00 € 
 

 
2.813,00 € 

 

2 
TURISTIČNO DRUŠTVO 
VELENJE 

Program;  
Velenje – mesto cvetja. 83 t 

 
2.407,00 € 

 

 
 

1.972,00 € 
 

 

3 TURISTIČNO DRUŠTVO 
VINSKA GORA 

Program; 
15. Mlinarska nedelja. 97 t 

 
2.813,00 € 

 

 
2.726,00 € 

 

4 TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠENILJ PRI VELENJU 

Program;  
26.tradicionalni Blagoslov 
konj. 

91 t 
 

2.639,00 € 
 

 
2.639,00 € 

 

5 TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠALEK 

Program;  
Starotrški dan v Šaleku 96 t 

 
2.784,00 € 

 

 
2.784,00 € 

 

6 DRUŠTVO ZELIŠČARJEV 
VELENJE 

Program; Letni časi na 
Grilovi domačiji. 87 t 

 
2.523,00 € 

 

 
2.523,00 € 

 
SKUPAJ  551 t     15.979,00 € 15.457,00 € 

http://www.velenje.si/
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Razpisno področje B: 
 

zap.št. društvo (turistični 
podmladek) 

Program in projekti doseženo 
št. točk 

odobren znesek 
2021 izplačano 2021 

1 TURISTIČNO DRUŠTVO 
VINSKA GORA  

 
Program; Biserov vikend 93 t 

 
992,88 € 

 

 
992,88 € 

 

2 TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠALEK  

Program; Obarvajmo 
Šalek in (iz)rišimo kulturno 
dediščino Šaleka v našem 

vsakdanjem življenju 

92 t 
 

982,21 € 
 

 
982,21 € 

 

3 
REVIVAS - DRUŠTVO ZA 
OŽIVITEV IN PROMOCIJO 
VASI ŠKALE  

 
Program; Stripovska noč 96 t 

 
1.024,91 € 

 

 
1.024,91 

 

SKUPAJ  281 t 3.000,00 € 3.000,00 € 
 
 

III. 
 
V celoti so bili izvedeni programi petih društev (Revivas Škale, TD Vinska Gora, TD Šentilj pri Velenju, TD Šalek in 
Društvo zeliščarjev Velenje) in projekti štirih društev (Revivas, TD Šentilj pri Velenju, TD Šalek in Društvo zeliščarjev 
Velenje). TD Velenje je prejelo manjše izplačilo za program (niso bili na mednarodnem sejmu in niso sodelovali pri 
osrednji prireditvi TZV) in projekt (ni bilo nacionalne promocije projekta). Znižano izplačilo je prejelo tudi TD Vinska 
Gora za projekt (ni zabeleženo, koliko obiskovalcev je projekt dosegel). Vsi programi in projekti, ki so bili sprejeti v 
sofinanciranje na področju B, so bili realizirani v celoti.  

 
 

 

 
Številka: 3221-0001/2021 
Datum: 11. 2. 2022 
 
 
 
 
 
Pripravila:  
Urška GABERŠEK, l.r.                                                                                       Alenka REDNJAK, l.r. 
višja svetovalka                                                                                                  vodja Urada za premoženje in investicije 
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	1 24. seja, 2022
	3 izvzem
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	5 Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti MOV 2021
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